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ВСТУП 

 

Трансформаційні перетворення економіки України у напрямку побудови 

соціально-орієнтованої ринкової економіки безпосередньо впливають і на 

фінансово-кредитну систему суспільства. З метою постійного відслідковування 

змін, що відбуваються у даній сфері, підприємства повинні ґрунтовно та 

послідовно будувати напрями своєї фінансово-економічної діяльності. 

Метою вивчення курсу «Фінансово-економічна діяльність підприємств» є 

вивчення порядку здійснення, нормативного регулювання і особливостей 

здійснення фінансово-економічної діяльності підприємствами України у 

сучасних умовах трансформаційних перетворень, а також вивчення засад 

здійснення діяльності з оцінки земельних ділянок України. 

Завдання вивчення курсу полягає у формуванні в студентів знань, вмінь 

та навичок аналізу основних напрямів фінансово-економічної діяльності 

підприємств України. Вивчення  курсу  «Фінансово-економічна діяльність» 

спрямоване на підвищення якості засвоєння студентами теоретичного 

матеріалу курсу, вирішення практичних завдань з досліджуваного курсу, 

вироблення навичок вирішення практичних ситуацій у рамках аналізу 

фінансово-економічної діяльності підприємством. 

Дисципліна «Фінансово-економічна діяльність підприємств» за освітньо-

професійною програмою має статус нормативної. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

Змістові модулі (ЗМ): 

 

Змістовий модуль 1.1. Основи фінансово-економічної діяльності 
підприємств України 

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Порядок і нормативне регулювання фінансово-економічної діяльності 

підприємств України. 
2. Вплив факторів макро-, мезо- і мікрооточення на фінансово-економічну 

діяльність підприємств. Засоби державного регулювання розвитку суб'єктів 
господарювання. 

3. Ресурси підприємства, що використовуються у фінансово-економічної 
діяльності підприємств. 

4. Організація обліку та внутрігосподарського контролю діяльності 
підприємства. Методичні засади складання й ведення фінансової звітності. 

 
Змістовий модуль 1.2. Результати та ефективність фінансово-економічної 

діяльності підприємства 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Перелік і сутність показників результативності фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Рівень рентабельності як відносний показник 
прибутковості фінансово-економічної діяльності.  

2. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-
економічної діяльності. Собівартість: визначення, зміст.  

 
Змістовий модуль 1.3. Земля як об'єкт нерухомості та засіб виробництва 

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у сучасних 

умовах трансформаційних перетворень України. 
2. Методи грошової оцінки земель.  
3. Порядок застосування та необхідний документообіг нормативної та 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Згідно навчального плану за дисципліною «Фінансово-економічна 

діяльність підприємств» передбачено виконання контрольної роботи.  

Дана контрольна робота є самостійною письмовою роботою. Мета 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність 

підприємств» полягає в розширенні і поглибленні знань з дисципліни, розвитку 

навичок аналізу й дослідження основних аспектів фінансово-економічної 

діяльності підприємства, опануванні уміннями аргументувати власну точку 

зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати 

фінансові та економічні показники тощо. 

Контрольна робота складається представлена теоретичним і практичним 

завданням. 

Теоретичне завдання роботи полягає у викладенні розгорнутої відповіді 

на запропоноване теоретичне питання. Тематика теоретичної частини 

обирається згідно із даними, які наведені у таблиці 1. Вибір теоретичного 

питання здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком групи. 

Таблиця 1 – Порядок вибору завдання для виконання контрольної роботи 
 

№ 
варіа
нта 

Відповідне теоретичне питання 

1 2 

1 Організаційні засади та порядок нормативного регулювання діяльності 
підприємств України 

2 Класифікаційні види підприємств України 

3 Методичні прийоми та принципи прогнозування й планування 
фінансово-економічної діяльності підприємств 

4 Принципові відмінності факторів трьох рівнів оточення підприємства 

5 Необхідність та порядок застосування регуляторного впливу держави 
на фінансово-економічну діяльність підприємств 

6 Засади теорії ресурсів, що використовуються для здійснення 
фінансово-економічної діяльності підприємств 

7 Зміст праці, землі, підприємництва, інформації й капіталу, як ресурсів 
(факторів виробництва) 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

8 Основні засоби – сутність, види та роль у здійсненні фінансово-
економічної діяльності підприємств 

9 Знос й амортизація основних фондів 

10 Обігові активи підприємства: зміст та визначення ролі у діяльності 
підприємства 

11 Перелік показників та ляхів підвищення ефективності використання 
обігових активів підприємства 

12 Бухгалтерський облік: характеристика, нормативне регулювання, 
предмет і метод 

13 Зміст та призначення системи рахунків як елементу методу 
бухгалтерського обліку 

14 Фінансова звітність підприємств: визначення суті та призначення 

15 Організаційні засади здійснення внутрігосподарський контролю 
фінансово-економічної діяльності підприємств 

16 Основні етапи формування та порядок визначення фінансових 
результатів фінансово-економічної діяльності підприємства 

17 Зміст та особливості розрахунку прибутку, як основного показника 
результативності фінансово-економічної діяльності підприємств 

18 Земля як об’єкт оцінки. Нормативно-правове регулювання оцінки 
земель в Україні 

19 Нормативна грошова оцінка земель: організаційні засади та принципові 
аспекти 

20 
Оцінка земель сільськогосподарського призначення, земель населених 
пунктів та земель несільськогосподарського призначення (крім земель 
населених пунктів), як три види нормативної грошової оцінки 

21 Експертна оцінка земельних ділянок: сутність та особливості 
здійснення в Україні 

22 Перелік методичних підходів експертної грошової оцінки земельних 
ділянок 

23 
Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок та капіталізація 
чистого доходу – особливості застосування під час підходів експертної 
грошової оцінки земельних ділянок 

24 Сутність та приклади комбінованих методичних прийомів експертної 
грошової оцінки земельної ділянки 

25 Характеристика технічної документації, що складається за 
результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

26 Земля як об’єкт оцінки. Нормативно-правове регулювання оцінки 
земель в Україні 

 
Під час виконання контрольної роботи  необхідно викладати матеріал у 

наступній послідовності: 
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1) навести перелік нормативно-законодавчих актів, що встановлюють 

правові засади обліку предмету дослідження (тобто категорії, вказаної в темі); 

2) проаналізувати глосарій ключових термінів з теми роботи; 

3) розробити наочне представлення викладеної теоретичної частини (у 

вигляді блок-схем, таблиць тощо). 

Практична частина контрольної роботи представлена розрахунковим 

завданням. Вибір варіанту практичного питання здійснюється згідно із даними, 

які наведені у таблицях 2-3. Звернути увагу, що: 

– варіант №1 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

А, Б, В; 

– варіант №2 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Г, Ґ, Д; 

– варіант №3 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Е, Є, Ж; 

– варіант №4 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

З, И, І; 

– варіант №5 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Ї, Й, К; 

– варіант №6 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Л, М, Н; 

– варіант №7 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

О, П, Р; 

– варіант №8 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

С, Т, У; 

– варіант №9 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Ф, Х, Ц; 

– варіант №10 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Ч, Ш, Щ; 

– варіант №11 – виконують студенти, прізвища яких починаються з букви 

Ю, Я. 
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Таблиця 2 – Завдання із визначення середньорічної вартості основних фондів 

Показник, тис. грн.  Вар.№1 Вар.№2 Вар.№3 Вар.№4 Вар.№5 Вар.№6 Вар.№7 Вар.№8 Вар.№9 Вар.№10 Вар.№11 

Вартість основних фондів на 
початок року 1 650 1 700 1 780 1 800 1 850 1 990 1 950 2 000 2 050 2 100 2 200 

Введено до експлуатації основні 
фонди 

у квітні 
200 

у травні 
200 

у травні 
200 

у червні 
270 

у червні 
270 

у червні 
270 

у липні 
300 

у липні 
300 

у липні 
300 

у серпні 
370 

у серпні 
370 

Середньорічна вартість введених 
до експлуатації основних фондів ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Вибуло з експлуатації основні 
фонди  

у березні 
100 

у квітні 
100 

у травні 
150 

у червні 
170 

у липні 
180 

у серпні 
190 

у вересні 
200 

у жовтні 
210 

у листопаді 
220 

у січні 
230 

у лютому 
240 

Середньорічна вартість основних 
фондів, що вибули ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Середньорічна вартість всіх 
основних фондів  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

9 
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Таблиця 2 – Завдання із розрахунку амортизації прямолінійним методом, методом прискореного зменшення залишкової 
вартості, кумулятивним методом, методом одиниці продукції та методом прискореної амортизації 

 

Показник, тис. грн.  Вар.№1 Вар.№2 Вар.№3 Вар.№4 Вар.№5 Вар.№6 Вар.№7 Вар.№8 Вар.№9 Вар.№10 Вар.№11 

Первісна вартість об'єкту  
основних фондів  8 000 10 000 3 200 4 000 8 000 10 000 3 200 4 000 8 000 10 000 3 200 

Ліквідаційна вартість об'єкту  
основних фондів 500 500 400 500 500 500 400 500 500 500 400 

Припустимий термін 
експлуатації 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

Запланований обсяг 
виробництва продукції на 
даному об'єкті основних 

фондів (одиниць):  

           

1 рік 250 1 400 140 160 250 1 400 140 160 250 1 400 140 
2 рік 250 1 120 130 120 250 1 120 130 120 250 1 120 130 
3 рік 200 840 126 100 200 840 126 100 200 840 126 
4 рік 100 560 120 90 100 560 120 90 100 560 120 
5 рік 100 280 120 50 100 280 120 50 100 280 120 

Разом  900 4 200 516 520 900 4 200 516 520 900 4 200 516 

10 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота оформлюється рукописним чи друкованим способом 

на одному звороті сторінки паперу А4 (297 х 210 мм) у відповідності з 

правилами оформлення наукової, методичної і технічної документації. Усі 

сторінки роботи та додатків повинні мати єдину порядкову нумерацію і 

пришиватися швидкозшивачем. 

Контрольна робота повинна містити такі основні структурні елементи, 

розміщені в даній послідовності: 

– титульний аркуш; 

– вступ; 

– відповідь на теоретичне завдання; 

– викладення матеріалу другої частини  контрольної роботи; 

– перелік літературних джерел; 

– у разі необхідності, додатки. 

В Змісті точно й послідовно перелічують назви розділів роботи. 

Скорочувати або змінювати їх формулювання не дозволяється. 

У Вступі обов’язково наводиться актуальність теми роботи, 

формулюється мета та основні завдання, які повинні бути вирішені в процесі 

виконання роботи. 

Теоретичний розділ контрольної роботи розробляють відповідно до 

обраної теми роботи. Приводять загальну характеристику обраної теми 

теоретичного розділу контрольної роботи. Наводять результати та 

послідовність розрахунків практичної частини контрольної роботи. 

У Висновках до контрольної роботи наводять отримані результати 

роботи, окреслюють основні завдання, що були вирішені. 

Перелік літературних джерел рекомендується розміщувати в порядку 

згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією або за алфавітом прізвищ 

авторів чи назв творів. У перелік включають тільки ті джерела, на які є 

посилання в тексті роботи.  
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Якщо в роботі використовуються дані або матеріал, запозичені з інших 

робіт, то на них робляться посилання. Для цього наприкінці матеріалу, що 

цитується, у квадратних дужках арабськими цифрами наводиться номер, що 

відповідає порядковому номеру даного першоджерела в переліку літературних 

джерел. 

Кількість використаних джерел свідчить про широту охоплення проблеми 

та ефективність роботи над нею. Дозволяється, окрім печатних джерел, 

використовувати і інформацію з ресурсів мережі Інтернет. Обов'язковим при 

цьому є зазначення адреси використаної сторінки (сайту) Інтернету та її назви. 

(Наприклад, http://www.reforms.kiev.ua – сайт Міжвідомчої Ради з 

впровадження економічних реформ). Кількість джерел не лімітується і 

залежить від теми контрольної роботи.  

На останній сторінці студенту необхідно проставити дату закінчення 

контрольної роботи і підпис. Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15÷35 

сторінок стандартного формату. 

Під час оформлення роботи необхідно дотримуватись відповідних вимог, 

таблиці та діаграми повинні бути змістовними і супроводжуватись 

відповідними висновками, розрахунки необхідно пояснювати та 

характеризувати методику, що використовується. Розділи та окремі питання 

звіту необхідно чітко визначити, матеріал викладати послідовно, конкретно і 

чітко.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, 

формул виконують арабськими цифрами без знака № . 

Скорочення слів у тексті не допускаються, крім загальноприйнятих 

термінів (ЕОМ, П(С)БО тощо). 

Можна застосовувати скорочення вузкоспеціалізованих термінів у тому 

випадку, коли їх загальна кількість рівна або більш 20, і кожний термін 

повторюється в тексті не менш 3-5 раз. У цьому випадку при першому 

згадуванні терміна навести його повну назву, а в у дужках – його скорочений 

варіант, а далі по тексту термін приводять у скороченому варіанті. 
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Вступ, висновок, перелік літературних джерел не має рубрики (не 

нумерується в рамках розділів контрольної роботи). Слово «Вступ», як і слово 

«Висновок» та «Перелік літературних джерел» розміщають по центру першого 

рядка аркуша. 

Роботи, що не відповідають даним вимогам, повертаються на 

перероблення без перевірки. Контрольна робота здається на перевірку 

методисту кафедри з подальшою передачею викладачу у встановлені терміни. 

До іспиту не допускається студент, у якого відсутня (без поважних причин) або 

не зарахована контрольна робота. 
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Ильенкова, Т.П.Сиротина, С.А.Смирнов. – Москва :  Финансы и статистика, 
2000. – 288с.  

50. Экономика предприятия. Учебник / Под общ. ред. С.Ф.Покропивного. 
– Киев : КНЭУ, 2003. – 608с.  

 
Начально-методичні ресурси: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність 
підприємств» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» 
(6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)) / В. Ю. Світлична; Харків. 
нац. акад. міськ. госп.-ва. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 71с. 

2. Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Фінансово-
економічна діяльність підприємств» (для студентів 4 курсу денної форми 
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навчання спеціальності 6.070900 –Геодезія,  картографія  та  
землевпорядкування) / Харків. нац. акад. міськ. госп.-ва; уклад.: 
В. Ю. Світлична– Харків: ХНАМГ, 2006. – 30 с. 

3. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінансово-
економічна діяльність підприємств» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та 
землевпорядкування» (6.080101 –  Геодезія, картографія та землеустрій)) / 
Харків. нац. акад. міськ. госп.-ва; уклад.: В. Ю. Світлична. – Харків : ХНАМГ, 
2010. – 27 с. 

 
Інтернет адреси 

1. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.minfin.gov.ua.  

2. Сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс].  – Режим 
доступу: http://www.me.gov.ua. 

3. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua. 

4. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

5. Сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua.   

6. Сайт Міжвідомчої Ради з впровадження економічних реформ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua.   

7. Сайт журналу «Бухгалтерія-Бізнес» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.buhgalteria.com.ua. 

8. Сайт журналу «Вісник податкової служби України» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// www.visnuk.com.ua. 

9. Сайт газети «Урядовий кур'єр» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukcc.com.kiev.ua. 



19 

Навчальне видання 
 
 

 

 

 

 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни 
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