
Опис навчальної дисципліни 

1. Код:  ПП 1; 

2. Назва: Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання; 

3. Тип:  нормативний; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- застосовувати на практиці набуті навички та знання при здійсненні фінансово-економічних  

розрахунків суб’єктів господарювання; 

- оволодіти прийомами, методами та механізмами фінансів у сфері фінансово-економічної 

безпеки; 

 - визначати можливості проведення розрахунків основних показників для оцінки соціального 

розвитку підприємства та впливу витрат на освоєння інновацій на одиницю обсягу реалізації; 

- вміти проводити аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності 

їх використання в системі фінансово-економічної безпеки;  

- знати і вміти самостійно складати та заповнювати фінансову звітність підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Фінанси”, „Фінанси 

підприємств”, „Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва”, „Фінансовий аналіз”, 

„Бюджетна система”, „Фінансовий ринок”, «Ринок фінансових послуг».  
12. Зміст курсу: 

1. Ocнoви фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi cyб’єктiв господарювання. 

2. Теоретичні основи фінансового та економічного аналізу в умовах фінансової безпеки. 

3. Аналіз складу та джерел формування капіталу підприємства. 

4. Формування позикового капіталу суб’єктів господарювання. 

5. Інноваційна діяльність суб’єктів господарювання в умовах ФЕБ. 

6. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства. 

7. Аналіз ресурсів підприємства. 

8. Дивідендна політика та її напрями на підприємстві. 

9. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

10. Бюджетування на підприємстві. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств: навч. посіб. К.:ВД «Професіонал», 2014. 240с. 

2. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. Чернівці: КП 

«Видавництво «Золоті литаври», 2016. 274 с.  

3. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади: монографія. 

Х.: В-во ХНЕУ, 2009. 

4. Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2010. 504с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. Лекцій, 20 год. Практичних занять, 78 год. Самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий (в кінці 1 семестру). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, д.е.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of the discipline 

1. Code: РP 1;  

2. Title: Financial and economic activities of business entities; 
3. Type: compulsory ; 

4. Level of higher education: Master's (second);  
5. Year of study, when the discipline is proposed: 1(5);  

6. Semester when studying discipline: 1(9);  

7. Number of established ECTS credits: 4;  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo J.S., Ph.D., associate professor  

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able: 

- apply in practice the acquired skills and knowledge in the implementation of financial and economic 

calculations of economic entities; 

- master the techniques, methods and mechanisms of finance in the field of financial and economic 

security; 

 - to determine the possibility of calculating the main indicators for assessing the social development 

of the enterprise and the impact of costs for the development of innovations per unit of sales; 

- be able to analyze the provision of the enterprise with labor resources and the effectiveness of their 

use in the system of financial and economic security; 

- know and be able to independently prepare and complete the financial statements of the enterprise. 

10. Forms of organization of classes: training classes, independent work.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Bankruptcy and financial 

rehabilitation of the enterprise. "Finance", "Enterprise Finance", "Financial Activity of 

Entrepreneurs", "Financial Analysis", "Budget System", "Financial Market", "Financial Services 

Market". 

12. Content of the course: 

1. The ssence and functions of the financial enterprise at the present stage.  

2. Formation of financial resources of the enterprise.  

3. The role of the water management complex of the state in the system of enterprise finance. 

4. Cash receipts of enterprises.  

5. Formation, distribution and use of enterprise profits.  

6. The essence of taxation and the basis of the tax policy of the enterprise.  

7. Financial support for reproduction of fixed assets of the enterprise  

8. Essence, sources of formation and use of working capital of the enterprise.  

9. Estimation of the financial condition of the enterprise.  

10. Financial planning at the enterprise.  

13. Recommended editions:  

1. Aranchiy V.I. Financial activity of enterprises: textbook. way. K .: VD "Professional", 2014. 240p. 

2. Zyatkovsky I.V. Financial activities of economic entities: textbook. way. Chernivtsi: KP "Golden 

Timpani Publishing House", 2016. 274 p. 

3. Watermelon S.V. Economic security system: methodological and methodical principles: monograph. 

H .: V-vo KhNEU, 2009. 

4. Kravchuk O.M., Leschuk V.P. Financial activity of business entities: textbook. way. K .: Center for 

Educational Literature, 2010. 504p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 20 hours. 

practical classes 78 hours. independent work. Total - 120 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, using multimedia 

tools.  

15. Form and assessment criteria:  

The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): test exam at the end of the 1-st semester.  

Current control (60 points): testing, survey, performance of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the Department                                                 L.V. Melnik, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


