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РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими 

органічно поєднуються лекції. Семінар – це особлива форма навчальних занять, яка 

полягає у самостійному вивченні студентами за завданнями викладача окремих питань і тем 

лекційного курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, 

доповідей, повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з 

основ даної навчальної дисципліни, набутих під час лекцій та у процесі вивчення 

навчальної інформації, що виноситься на самостійного опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних 

питань навчальної дисципліни, активізація їх до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формування у них навичок самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та 

формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час 

лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь 

працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу 

фактів, явищ, проблем тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної культури і мислення, 

прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху); 

- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами навчального 

матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання).  

Методична концепція проведення семінарських занять вимагає врахування 

таких основних положень: 

- під час вивчення різних дисциплін студенти повинні засвоїти їх провідні ідеї (зміст 

понять, положень, законів тощо); знати галузі їх використання; вміти застосовувати набутіь 

знання, вміння й навички під час вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній 

діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, 

доступність, єдність форми і змісту, проблемність тощо); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості зумовлені логікою 

викладання конкретної дисципліни; 

- необхідно забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати 

із з'ясування її значення для засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній 

діяльності тощо); 

- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення різнорівневих 

міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами, практичним навчанням забезпечує 

формування єдиної системи знань, умінь та навичок студентів; 

- семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними та практичними 

заняттями, самостійною роботою студентів. При підготовці до семінарських занять студент 

повинен опрацювати рекомендовану літературу з метою вивчення запропонованих йому у 

плані заняття питань, завдань, тем тощо.  

На семінарі студент доповідає про основні результати проведених ним досліджень у 

процесі вивчення окремих тем, питань чи завдань. За результатами такої доповіді, а також 

відповідей на додаткові питання (за їх наявності) студент отримує відповідну кількість 

балів згідно встановленої шкали оцінювання. 

 



РОЗДІЛ 2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
№ 

заняття 

 

Тема семінарського (практичного) заняття. 

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

 

Кількість 

годин 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

 
1. 

Семінарське заняття №1. Підприємство в соціально 

орієнтованій ринковій економіці 

 
2 

 
2. 

Семінарське заняття №2. Економічна характеристика 

продукції підприємства 

 
2 

3. Семінарське заняття №3. Виробнича програма підприємства 2 

 
4. 

Семінарське заняття №4. Виробнича потужність 

Підприємства 

 
2 

5. Практичне заняття №1. Ресурсний потенціал підприємства 2 

6. Семінарське заняття №5. Трудові ресурси підприємства 2 

 
7. 

Практичне заняття №2. Майнові ресурси (активи) 

Підприємства 

 
2 

 
8. 

Практичне заняття №3. Поточні витрати підприємства та 

собівартість продукції 

 
2 

 
9. 

Практичне заняття №4. Доходи та цінова політика 

Підприємства 

 
2 

 
10. 

Практичне заняття №5. Ефективність діяльності та методичні 

засади її оцінювання 

 
2 

 
11. 

Практичне заняття №6. Фінансові ресурси (капітал 

підприємства) 

 
2 

 
12. 

Практичне заняття №7. Фінансово-майновий стан 

підприємства та методи його оцінювання 

 
2 

 
13. 

Практичне заняття №8. Фінансові результати діяльності 

Підприємства 

 
2 

14. Практичне заняття №9. Планування діяльності підприємства 2 

 
 

15. 

Семінарське заняття №6. Сучасні теорії та моделі розвитку 

підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у 

процесі розвитку 

 
 

2 

16. Семінарське заняття №7Економічна безпека підприємства та його антикризова 

діяльність 

2 

Разом практичних (семінарських, лабораторних) занять 32 

2 
Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) - 

Разом годин 

 

 

32 

  



РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1 

Тема № 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань щодо підприємств в соціально 

орієнтованій ринковій економіці 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства. 

2. Види підприємств та їх характеристика 

3. Ринок та його інфраструктура: торговельно-посередницька, виробнича, фінансово-

кредитна. 

4. Пряме державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі 

регулювання. 

5. Напрями та види діяльності підприємства, права в питаннях планування та 

розвитку, залучення та використання ресурсів, розпорядження прибутком. 

 

План семінару: 

1. Підприємство   як   суб'єкт   господарювання,  його   місце   в   системі   ринкових   

відносин. 

2. Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. 

3. Поняття економічного суверенітету, самоокупності та самофінансування., 

інформаційно-інноваційна, соціальна та ін. Державний регуляторний механізм діяльності 

підприємства 

4. Види підприємства та їх класифікація.  

5. Економічні особливості різних видів підприємств.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Визначення потреби підприємства у матеріальних ресурсах. Обґрунтування 

оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів. 

2. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства. 



3. Оперативне  виробниче  планування  обсягів,  ритмічності  виробництва  та  

сезонності реалізації продукції. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації 

продукції. 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 15-20. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Торгові марки продукції 

 

 

План семінарського заняття № 2 

 

Тема № 2. Економічна характеристика продукції підприємства  

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань щодо економічної характеристики 

продукції підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції (робіт, 

послуг), що виробляє та реалізує підприємство. 

2. Товарна політика підприємства і механізм здійснення. 

 

План семінару: 

1. Загальна характеристика продукції, що виробляє та реалізує підприємство 

2. Поняття номенклатури та асортименту продукції. Види продукції. 

3. Товарна політика підприємства та механізм її здійснення. 

4. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони. 



 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Механізми здійснення товарної політики підприємства.. 

2. Системи і методи визначення потужності підприємства. 

3. Розкладка, маркування та асортимент продукції на підприємстві. 

       Створення бізнес плану для просування продукції. 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 17-23. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Складання виробничої програми та бізнес плану. 

 

 

План семінарського заняття № 3 

 

Тема № 3. Виробнича програма підприємства 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про виробничу програму 

підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Поняття виробничої програми підприємства 

2. Методи розробки виробничої програми 

 

План семінару: 

1. Зміст та місце виробничої програми в системі. 



2. Особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку. 

3. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничої діяльності 

підприємства. 

4. Методи розробки виробничої програми. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Взаємозв'язок виробничої програми та пропускної спроможності підприємства. 

Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої програми, їх 

класифікація і характеристика. 

2. Резерви зростання виробничої програми підприємства. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 1-15. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 1-3, 7-8, 13-16, 22-25. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Показники виробничої потужності. 

 

План семінарського заняття № 4 

 

Тема № 4. Виробнича потужність підприємства  

                                                                                     

Навчальний час: 2 год 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 
 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про виробничу потужність 

підприємства. 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 



 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Як виробнича потужність пов’язана з планом випуску продукції. Дайте обгрунтування. 

2. Чим характеризується галузева структура промисловості. 

3. Які є принципи вибору раціональної техніки. 

4. Поясніть як ви розумієте тривалість виробничого циклу. 

5. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки.  

6. Динамічні показники виробничої потужності.  

 

План семінару 

1. Поняття виробничої потужності підприємства 

2. Методи та принципи розрахунку виробничої потужності підприємства. 

 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Баланс виробничої потужності підприємства.  

2. Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної спроможності підприємства. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 5-15. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 1-3, 7-8, 13-16, 22-25. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Покращення ефективності праці на підприємстві. 

 

 

Практичне заняття № 1 

 

Тема № 5. Ресурсний потенціал підприємства 
 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про ресурсний потенціал 

підприємства 

 



Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої економічної системи. 

2. Ефект синергії й оптимізація структури потенціалу підприємства. 

3. Сучасні тенденції та особливості формування потенціалу підприємства залежно від 

специфіки підприємницької діяльності. 

4. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв'язок.  

 

План семінару. 

1. Поняття та види економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства 

2. Ефективність використання ресурсного потенціалу 

3. Методичні основи формування потенціалу підприємств. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства.  

2. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. 

 

Практичні завдання:  

Типові задачі 

Задача 1 

Згідно з методикою вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу підприємства 

при його формуванні необхідно розрахувати сукупну вартість (ресурсів) потенціалу ВАТ 

«Оберіг» за даними звітного періоду.  

Таблиця 1 – Вихідна інформація для вартісного розрахунку розміру складових елементів 

потенціалу ВАТ «Оберіг». 
№ 

пор  
Показники Одиниця виміру 

У базовому 

періоді 

У звітному 

періоді 

 2 3 4 5 

1 Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн 106 485 114 824 

2 
Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних 

вкладень 
коеф. 0,15 0,15 

3 Нормовані оборотні засоби (річний обсяг матеріалів) тис. грн 32 706 39 476 

4 Коефіцієнт отримання продукції з оборотних засобів коеф. 0,8 0,82 

5 
Сумарна вартість нематеріальних активів і земельних 

ресурсів за експертною оцінкою 
тис. грн 21 732 24 944 

6 
Середньоспискова чисельність промислово-виробничого 

персоналу 
осіб 7599 7590 

7 Продуктивність праці на І-го працівника ПВП тис. грн 13,0 13,8 



8 Товарна продукція у порівняних цінах тис. грн 98 649 104 370 

9 Фондоозброєність у розрахунку на І-го працівника ПВП тис. грн 14,0 15,1 

10 Інноваційні витрати за звітний період тис. грн 27 200 37 849 

11 Витрати на управління тис. грн 5732,1 6890,0 

12 Балансовий прибуток тис. грн 27 706 43 720 

13 Повна собівартість товарної продукції тис. грн 71 383 74 275 

Задача 2 

Аналітична оцінка взаємодії чинників, які визначають принцип найліпшого й 

найефективнішого використання, дала змогу підприємцю відібрати три можливі варіанта 

забудови земельної ділянки. З урахуванням місцезнаходження, ресурсної якості землі, 

технологічної обґрунтованості кожного з варіантів визначена вартість забудови: житлового 

проекту — 

2250 тис. грн; торговельного центру — 3600 тис. грн; офісного будинку —  

2875 тис. грн. На основі наведених у табл. 3 прогнозних даних щодо дохідності названих 

альтернативних варіантів обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найліпшого й 

найефективнішого використання ділянки землі.  

Таблиця Співставлення дохідності різних варіантів забудови земельної ділянки (тис. 

грн) 

№ 

пор  

Показники та алго- 

ритм їх розрахунку 

Варіанти 

забудови: 

Житловий 

проект 
Торговельний центр 

Офісний 

будинок 

1 Потенційний річний валовий дохід 1500 1250 750 

2 Недовикористання та втрати при зборі платежів 25 125 100 

3 Інший дохід 15 50 25 

4 Операційні витрати 150 600 250 

5 Резерв на заміщення зношених активів 15 50 25 

6 Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд 0,1310 0,1400 0,1300 

7 Коефіцієнт капіталізації для землі 0,18 0,18 0,18 

 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 19-23. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 



Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: 

1. Ефективність праці в контексті трудових ресурсів. 

 

План семінарського заняття № 6 

Тема № 6. Трудові ресурси підприємства 

. Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про трудові ресурси підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Основні напрями підвищення продуктивності праці та ефективності трудових 

ресурсів підприємства.  

2. Методи нормування витрат праці на підприємстві.  

3. Форми мотивації праці робітників.  

4. Системи оплати праці та їх характеристика.  

5. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві.  

6. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають.  

7. Державне регулювання мінімальної заробітної плати і її вплив на рівень ставок та 

окладів окремих робітників.  

8. Тарифна система, її зміст та умови використання.  

9. Сутність контрактної форми оплати праці.  

10. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з 

різними формами власності.  

План семінару 

1. Поняття персоналу та трудових ресурсів 

2. Ефективність праці та резерви її росту. 

3. Продуктивність праці та показники її вимірювання. 

4. Оплата праці робітників підприємства. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1 .  Форми та системи преміювання на підприємстві.  



2. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності. 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 19-12. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Розуміти поняття нематеріальні активи, оборотні 

засоби та основні засоби. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема № 7. Майнові ресурси (активи) підприємства  

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про майнові ресурси (активи) 

підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1.  Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи 

оцінювання.  

2. Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація.  

3. Відмітні характеристики оборотних активів як складової ресурсів підприємства.  

4. Поняття та особливості кругообігу оборотних активів підприємства.  

5. Сутність та методика оцінювання виробничого, операційного і фінансового циклів 

підприємства.  

6. Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, 

види вартості та методи оцінювання вибуття.  

7. Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних ресурсів 

підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація. .  



8. Особливості кругообігу грошових активів підприємства та інструменти його 

забезпечення. 

 

План семінару : 

1. Економічна сутність майна підприємства, його структура і класифікація.  

2.  Основні засоби підприємства  

3.  Оборотні засоби підприємства  

4.  Нематеріальні активи    

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів.  

2. Відмітні особливості грошових активів як складової майнових ресурсів 

підприємства.  

Практичні завдання:  

Типові задачі: 

Задача 1 

 Розрахуйте середньорічну вартість основних засобів (виробничих фондів), коефіцієнти 

оновлення і вибуття за наступними даними: вартість основних засобів (фондів) на початку 

року – 493,3 тис.грн.; 01.03.03 введені нові основні фонди на суму 65,1 тис.грн.; 01.11.03 

вибули через фізичний знос основні фонди на суму 51,0 тис.грн.та 01.12.03 вибули на 

суму 34,8тис.грн. 

Задача 2. 

Визначити загальний коефіцієнт зношення верстата, введеного в експлуатацію в січні 

2013 року, якщо його первісна вартість дорівнює 30 тис. грн., відновна вартість 

25641тис.грн ,вартість чергового капітального ремонту – 12 тис. грн., а середньорічний 

приріст продуктивності праці в країні дорівнює 4%. 

Задача 3. 

Визначте показники використання основних виробничих фондів : фондовіддачу, 

фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск продукції – 800 тис. 

грн...;середньорічна вартість фондів – 40тис. грн. середньорічна чисельність працівників – 

2 тис. грн..тис. чоловік. 

 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 13-18. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Особливості калькулювання собівартості продукції 

 

Практичне заняття № 3 

 

Тема № 8. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 

 

Навчальний час: 2 год. 

 



Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про поточні витрати підприємства 

та собівартість продукції. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1 .   Поняття калькулювання продукції підприємства.  

2 .  Вибір калькуляційних одиниць.  

3 .  Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг.  

4 .  Методи калькулювання собівартості.  

5 .  Управління поточними витратами за системою "директ-костингу", сфера 

застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат за одно- та 

багатоступеневого роз-поділу маржинального (граничного) доходу.  

6 .  Особливості калькулювання собівартості продукції на підприємствах окремих 

галузей.  

7 .  Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства.  

8 .  Зміст і механізм дій виробничого левериджу.  

9 .  Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства.  

 

План семінару 

1. Витрати, класифікація витрат 

2. Калькулювання собівартості продукції (робот, послуг). 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1 .  Поняття калькулювання продукції підприємства.  

2 .  Вибір калькуляційних одиниць.  

3 .  Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг.  

4 .  Методи калькулювання собівартості.  

5 .  Управління поточними витратами за системою "директ-костингу", сфера 

застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат за одно- та 

багатоступеневого роз-поділу маржинального (граничного) доходу.  

6 .  Особливості калькулювання собівартості продукції на підприємствах окремих 

галузей.  

7 .  Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства.  

8 .  Зміст і механізм дій виробничого левериджу.  

9 .  Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства.  



10.  Шляхи раціоналізації складу витрат підприємства.  

 

Практичні завдання:  

Типові задачі: 

Задача 1 

Визначити витрати на одну гривню товарної продукції і процент зниження собівартості 

продукції. Обсяг випуску продукції. Собівартість і ціна продукції підприємства. 

Вироби Річний випуск в шт Собівартість одиниці продукції 

грн.. шт.. 

Оптова ціна 

підприємства за 

одиницю 

грн..\шт 
звіт план звіт план 

А 5000 5300 90 88 93 

Б 12000 10000 17 15 19 

Задача 2 

Скласти кошторис витрат на виробництво, собівартість валової і повну собівартість 

товарної продукції підприємства. Окремі структурні елементи кошторису витрат на 

виробництво, собівартість валової і товарної продукції підприємств у базисному періоді, а 

також динаміка цих елементів у розрахунковому році наводяться в таблиці 

Елементи витрат Абсолютна 

величина 

базисного 

року, тис. грн 

Збільшення 

(зменшення) у 

розрахунковому році, 

% 

1. Матеріальні витрати 10420 +3,8 

2. Витрати на оплату праці 4100 + 12, 5 

3. Відрахування на соц. потреби 1780 +12,5 

4. Амортизація основних фондів 1600  Зносу не було 

5. Інші витрати на виробництво 900 + 10, 0 

6. Витрати, які не включаються у виробничу с/в продукції -800 + 9, 0 

7. Заміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст –, 

зменшення +) 

-300 – 8, 3 

8. Зміна залишку резерву майбутніх платежів (приріст +, 

зменшення –) 

+ 40 – 10, 0 

9. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст –, 

зменшення +) 

+ 100 – 150, 0 

10. Позавиробничі витрати 680 + 4, 0 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 12-18. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття:  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття6 Цінова політика  підприємства. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема № 9. Доходи та цінова політика підприємства. 

 

Навчальний час: 2 год. 



 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про доходи та цінову політику 

підприємства 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару 

1. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 

господарювання.  

2. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності.  

3. Цінова політика підприємства як фактор формування його доходів від реалізації 

продукції: сутність та етапи розроблення.  

4. Характеристика ціноутворюючих факторів.  

5. Методи ціноутворення.  

6. Напрями забезпечення ефективності цінової політики. 

7.  Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства. 

 

План семінару: 
1. Доходи підприємства та їх класифікація 

2. Поняття та зміст ціни 

3. Цінова політика підприємства 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 

господарювання.  

2. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності.  

3. Цінова політика підприємства як фактор формування його доходів від реалізації 

продукції: сутність та етапи розроблення.  

4. Характеристика ціноутворюючих факторів.  

5. Методи ціноутворення.  

6. Напрями забезпечення ефективності цінової політики. 

7. Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства. 

 

Практичні завдання:  

Типові задачі: 

Задача 1 



Відкрите акціонерне товариство „Спецприлад" виготовляє певну номенклатуру наукових і 

побутових приладів, у т.ч. рефрактометри ручні РР-2 та холодильники-бари. Окремі 

елементи витрат на вироблення одиниці виробів наведено в таблиці: Нормативний 

прибуток становить 10,8 % від повної собівартості одиниці продукції, а ПДВ - 20 % від 

оптової ціни за одиницю товару. Визначте відпускну ціну на рефрактометр ручний РР-2 і 

холодильник-бар. 

Статті калькуляції Одиниця виміру Рефрактометри ручні Холодильники-бари 

    

Сировина та матеріали грн. 16,31 35,43 

2.Покупні 

комплектувальні вироби 

і напівфабрикати 

грн. 58,64 78,88 

3.Основна заробітна 

плата 

грн. 5,73 15,00 

4.Додаткова заробітна 

плата 

Зп винагорода за роботу 

понад встановлені 

норми, упіхи та 

винахідливість% 

11,0 11,0 

5.Відрахування на 

соціальне страхування 
% 37,0 37,0 

6.Витрати на утримання 

та експлуатацію 

устаткування 

% 250,0 250,0 

7.Цехові витрати % 200,0 200,0 

8.Загальнозаводські 

витрати 

% 540,0 540,0 

9.Інші виробничі 

витрати 

грн. 3,07 4,10 

10.Поза виробничі 

витрати 

% 0,9 0,9 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 1-20. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Інвестиційна діяльність підприємства 

 

Практичне заняття № 5 

 

Тема № 10. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінювання 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 



навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про ефективність діяльності та 

методичні засади її оцінювання. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Ефективність діяльності  підприємства: сутність та основні характеристики.  

2. Методичні засади оцінювання ефективності діяльності підприємства.  

3. Поняття та систематизація показників ефективності діяльності підприємства.  

4. Особливості оцінювання ефективності основних видів діяльності підприємства: 

операційної, інвестиційної та фінансової. 

 

План семінару: 
1.  Поняття  ефекту  як  результату  діяльності  підприємства,  аналітичного показника і 

критерію оцінки діяльності підприємства. 

2. Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності підприємства: операційної, 

інвестиційної та фінансової. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
Ефективність діяльності  підприємства: сутність та основні характеристики.  

Методичні засади оцінювання ефективності діяльності підприємства.  

Поняття та систематизація показників ефективності діяльності підприємства.  

Особливості оцінювання ефективності основних видів діяльності підприємства: 

операційної, інвестиційної та фінансової. 

Практичні завдання:  

Типові задачі: 

Задача 1. 
Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового підрозділу за показником 

економічної ефективності та терміном окупності, якщо ціна виробу становить 210 грн., а 
собівартість – 155 грн. Обсяг випуску продукції складає 77 тис. виробів. Розмір капітальних 
вкладень – 14 млн. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності – 0,15. Інвестиції планується 
окупити за 5,5 років. 

Задача 2. 
Вибрати кращий з двох варіантів капіталовкладень(табл.) на удосконалення технології 

виробництва 1000 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення за даними таблиці, якщо 
Ен= 0,15. 

Показник 
Діючий 

варіант 

Варіанти 

І ІІ 

Собівартість одиниці продукції, грн./шт 1500 1800 1200 

Капітальні вкладення, млн.грн. 3,0 2,5 3,5 



 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 13-15. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття:  

 

Практичне заняття  № 6 

 

Тема № 11. Фінансові ресурси (капітал підприємства) 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про фінансові ресурси (капітал) 

підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика сутності з позицій 

різних підходів та принципи його формування.  

2. Класифікація капіталу підприємства.  

3. Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні 

особливості.  

4. Особливості формування залежно від основних характеристик підприємства.  

5. Позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні 

особливості.  

6. Особливості формування залежно від основних характеристик підприємства.  

7. Особливості, форми та інструменти банківського і небанківського кредитування 

підприємства.  

8. Поняття структури та вартості капіталу підприємства. 



 

План семінару: 

1. Фінансові  ресурси  підприємства:  сутність,  склад,  класифікація  та 

джерела формування 

2. Кругообіг фінансових ресурсів підприємства в процесі формування його 

капіталу. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Класифікація ресурсів підприємства. 

2. Формування капіталу підприємства. 

3. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, 

принципи, завдання.  

Практичні завдання: 

Типові задачі: 

Задача1. 

Протягом року буде виготовлено 1000 виробів, собівартість кожного з яких 183 грн. 

Тривалість циклу виготовлення 9 днів, на його початку затрачається 405 грн. Обчислити 

норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві. 

Задача 2. 

У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. 

грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року станови¬ли 20 тис. грн., 

кінець року 17,5. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівнянне з плановим рівнем у 1,032 

рази Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані в розмірі 2 тис. 

грн, а фактично склали 1,7 тис. грн.Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення 

оборотних засобів у ре¬зультаті прискорення їх оборотності. 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 20-22. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Методи оцінки фінансово-майнового стану 

підприємства. 

 

Практичне заняття №7 

 

Тема № 12. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 



кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про фінансово-майновий стан 

підприємства та методи його оцінки. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Поняття та методи оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.  

2. Горизонтальний (трендовий) аналіз.  

3. Вертикальний (структурний) аналіз.  

4. Порівняльний (просторовий) аналіз.  

5. Аналіз фінансових коефіцієнтів (К-аналіз).  

6. Факторний аналіз.  

7. Сутність рентабельності діяльності підприємства.  

8. Показники оцінки рентабельності діяльності підприємства  

9. Показники оцінки ділової активності підприємства.  

10. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.  

11. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. 

 

План семінару: 
1. Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його дослідження. 

2. Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. 

3. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану.  

2. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства.  

3. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства.  

4. Сутність поняття фінансової стійкості підприємства.  

5. Класифікація фінансової стійкості підприємства.  

6. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства.  

7. Сутність рентабельності діяльності підприємства.  

8. Показники оцінки рентабельності діяльності підприємства  

9. Показники оцінки ділової активності підприємства.  

10. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.  

11. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. 

 

Практичні завдання: 

Типові задачі: 

 

Задача 1 

Обчислити масу валового і чистого прибутку виробничого підприємства «Ластівка» на 



підставі  вихідних елементо-витратних та інших показників 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Показники рентабельності підприємства. 

 

Практичне заняття №8 

 

Тема № 13. Фінансові результати діяльності підприємства 
 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про фінансові результати 

діяльності підприємства 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

Елементи витрат тис. грн.  

 Матеріальні витрати 

 Витрати на оплату праці 

 Відрахування на соціальні потреби 

 Амортизація основних фондів 

 Інші витрати 

 1671 

1200 
552 

250 

243 

Елементи витрат, які зменшують балансовий прибуток тис. грн. 
 

 Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів 

 Плата за землю 

 Податок на майно 

 Податок з власників транспортних засобів 

 40 
30 

24 

4 

Відносні ставки і нормативи %  

 Рентабельність товарної продукції 

 Ставки податку на прибуток 

 25 

21 



 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Механізм формування чистого прибутку підприємства у взаємозв'язку з 

основними видами його діяльності.  

2. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають.  

3. Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства.  

 

План семінару: 

1. Поняття та види фінансових показників діяльності підприємства 

2. Прибуток підприємства та механізм формування чистого прибутку 

3. Показники рентабельності підприємства 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний 

інструментарій. 

Практичні завдання: 

Типові задачі: 

Задача 1. 

Використовуючи суму валового прибутку, розраховану у прикладі 1 і наступну 

інформацію: дохід від операційної оренди будівлі становить 162 тис. грн; дохід від 

реалізації оборотних активів – 93 тис. грн; одержані штрафи – 15 тис. грн; адміністративні 

витрати становлять 516 тис. грн; витрати на збут продукції дорівнюють 212 тис. грн; 

списання дебіторської заборгованості – 50 тис. грн; витрати на наукові дослідження – 85 

тис. грн. Визначте фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. 

Задача2 

Прибуток від звичайної діяльності становить 542,1 тис.грн. Збитки від пожежі споруди 

склали 32 тис.грн. Визначте суму чистого прибутку. 
 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 9-11. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Процеси планування діяльності підприємства. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема № 14. Планування діяльності підприємства 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 



«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про планування діяльності 

підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Технологія планування діяльності підприємства.  

2. Цільові характеристики діяльності підприємства, їх класифікація, вимоги до 

формування.  

3. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу підприємства.  

4. Стратегічне планування діяльності підприємства.  

5. Види стратегій діяльності.  

6. Тактичне та оперативне планування.  

7. Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. 

 

План семінару: 

1. Зміст та основні принципи планувань діяльності підприємства 

2. Стратегічні та тактичні цілі діяльності підприємства 

3. Методи  планування  окремих  показників  господарсько-фінансової діяльності 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Дерево цілей та його побудова.  

2. Вибір та розробка стратегії.  

3. Діагностика реалізації обраної стратегії.  

 

Практичні завдання: 

Типові задачі: 

 

Задача1 

На підставі даних таблиці 1 визначити планові показники реалізованої, товарної і 

валової продукції, а також валового і внутрішньозаводського обороту підприємства. 

Таблиця 1 
Цехи-виробники 

продукції 
Цехи-споживачі Реалізація 

продукції на 

сторону 

Незавершене 
виробництво 

Ливар-

ний  

Ковальсь-

кий  

Меха-

нічний  

Складаль-

ний  

Ремонт-но-

механіч-ний 

Інстру-

менталь-ний 

на початок 

року 

на кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ливарний - 80 740 - 50 60 40 90 75 

Ковальський  - - 300 - - 8 25 10 14 



Механічний  - - - 4200 50 70 90 320 270 

Складальний - - - - - - 6100 600 540 

Ремонтно-механічний 
50 70 80 65 - 25 40 20 17 

Інструментальний 70 210 270 80 40 - 120 60 65 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 19-23. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Фінансова санація підприємства. 

 

План семінарського заняття № 6 

Тема № 15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств у процесі розвитку 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про сучасні теорії та моделі 

розвитку підприємства. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Концепції розвитку підприємств.  

2. Сучасні моделі розвитку підприємств.  

3. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві.  

4. Особливості управління підприємством за кожною моделлю розвитку.  

5. Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації підприємств 

(організацій) та об'єднань.  

 



План семінару: 

1. Сучасні моделі розвитку підприємств 

2. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства 

3. Реструктуризація та трансформаційні процеси на підприємстві 

4. Фінансова санація підприємства 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації підприємств. 

2. Фінансова санація підприємства. 

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 15-23. Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття: Антикризове управління підприємством 

 

План семінарського заняття № 7 

Тема № 16. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва» вивчається після вивчення таких дисциплін як «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,   «Математика   для   економістів»,   «Економіко-

математичне   моделювання», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», передує 

навчальним дисциплінам «Економіка і фінанси бюджетних установ», «Фінанси, гроші і 

кредит», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Корпоративні фінанси», 

«Економічна діагностика». 

 

Мета семінару: сформувати у студентів комплекс знань про економічну безпеку 

підприємства та його антикризову діяльність. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 - опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

 - аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

 - формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

 - оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про банкрутство 



підприємства.  

2. Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта 

господарювання.  

3. Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута.  

4. Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної процедури. 

Цілі та форми санації.  

5. Відмітні особливості досудової та судової санації (фінансового оздоровлення).  

6. Зміст плану санації.  

7. Класифікація санаційних заходів. 

 

 

План семінару: 

1. Організаційно-економічні передумови антикризового управління 

2. Протиріччя та розбіжності у розвитку підприємства, що призводять до кризових явищ 

і процесів 

3. Економічні механізми протидії кризовим явищам і процесам 

4. Методика діагностики фінансово-економічного стану підприємства 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 
1. Методичні підходи до визначення ймовірності кризи на підприємстві.  

2. Інститут банкрутства: сутність, цілі та завдання.  

 

Форми  контролю  знань  –  обговорення  питань,  доповідей,  рефератів;  презентація 

виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

 Законодавчі та нормативні акти: 1-10.  

Основна та допоміжна література: 13-12 Інтернет-ресурси: 1-9. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки 

до наступного семінарського заняття:  Підготовка до іспиту. 
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літ-ри, 2009.  
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Київ: ЦНЛ, 2005. – 352 с.  
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9. .Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Д., Вахович Д.: пер. з англ. – 12-е 

изд. –М.: – ООО «И.Д. Вильямс», 2008.  

10. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник – К., 

2004.  

11. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, 

Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. – (Вища освіта в 

Україні) URL  

12.

 https://pidruchniki.com/1584072064674/ekonomika/ekonomika_ta_finansi_pidpriyemst

va  

13. Степасюк Людмила Михайлівна Економіка і фінанси підприємства: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Степасюк, Н.М. Суліма, О.В. 

Величко; За ред.: В.К. Збарського, В.І. Мацибори ; Національний університет біоресурсів 



і природокористування України. - К.: ЦП "Компринт", 2014. - 329 с. URL  
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СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2007.  

16. Фінанси підприємств: підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Подєрьогін. 

– вид.  
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

4.1. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, 

практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної роботи.  

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою).  

Відповідно до Положення контрольні заходи включають:  

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку роботи 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські / практичні заняття), 

оцінку роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу, 

здійснюється впродовж семестру і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

50 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту здавати екзамен – 21 бал).  

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді семестрового 

екзамену, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. Оцінювання рівня 

знань та компетентностей студентів на семінарських та практичних заняттях, оцінка роботи 

студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу проводиться за 

п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

● практичні (семінарські)/самостійні/модулі 50% семестрової оцінки. 

 Максимальна кількість – 50 балів.  

● екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за 

даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, вирішення 



кейсу, тестові, практичні завдання). Перескладання (модулів, контрольних робіт) 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, довідки про стан 

здоров’я). 

 Політика щодо академічної доброчесності: Реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в 

онлайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, заняттях 

Критерії 

оцінювання 

5 балів 
6*5

= 

30 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та 

законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку 
і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 
підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії 

створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення 

до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 
останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних 
та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми 

семінару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 
одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 

все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового 

матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується і знаходить правильні відповіді; 

 студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару. 

 

 

 

4 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи 

більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 

питання); 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки ”задовільно”; 

 

 

3 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 
відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 
зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

 

 

2 

 студент відсутній на занятті; 

 студент не приймав участь в обговоренні питань семінару. 
0

-

1 

 

2. Практична робота студентів 

Критерії 

оцінювання 

5 балів 2*5=10 

 практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, без помилок і зарахована 
5 

 практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, зарахована, але має незначні зауваження 
4 

 практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) при наявності 
значних помилок, і зарахована при умові її доопрацювання, та (або) 

повторне виконання не зарахованої практичної роботи 

 практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у 

повному обсязі без помилок 

 

3 

 практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у 

повному обсязі, але має незначні зауваження 
2 

 практична робота виконана з порушенням терміну без поважних причин 1 

 

 

Укладач:____________                                                                             доцент. 

кафедри фінансового менеджменту 

к.е.н, Клепанчук О.Ю. 

 


