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освітньої 
компоненти, 
в т.ч.  
мета та цілі 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
сприятиме засвоєнню основних понять та 
напрямків фінансово-економічної діяльності 
суб'єктів господарювання, ознайомленню з 
прийомами, методами та механізмами фінансів у 
сфері фінансово-економічної безпеки. Надає 
можливості проведення розрахунків основних 
показників для оцінки соціального розвитку 
підприємства та впливу витрат на освоєння 
інновацій на одиницю обсягу реалізації. Сприяє 
проведенню аналізу забезпеченості підприємства 
трудовими ресурсами й ефективності їх 
використання в системі фінансово-економічної 
безпеки.  

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 

господарювання» є формування у студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» (Управління 

фінансово-економічною безпекою) системи знань і 

вмінь з теорії та практики організації фінансово-

економічної діяльності суб'єктів господарювання. 

Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, обговорення, навчальні 
дискусії, презентації, ситуаційні дослідження та 
інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчального 
компоненту 
на навчальній 
платформі 
Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2590 

Компетентності 
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері 
управління фінансово-економічною безпекою в 
процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень або здійснення інновацій за 
невизначених умов і вимог. 
ЗК01. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК03. Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2590


 

 

ЗК08. Здатність виявляти, вирішувати проблеми, 
приймати обґрунтовані рішення. 
СК4. Здатність до ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації.  
СК5. Здатність створювати та організовувати 
ефективні комунікації в процесі управління. 
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти 
ними, виявляти ініціативу та підприємливість.  
СК09. Здатність аналізувати й структурувати 
проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 
СК10. Здатність до управління організацією та її 
розвитком.  

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для 
управління в непередбачуваних умовах. 
ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення. 
ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування 
та забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 
чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність. 
ПР08. Застосовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні системи для 
вирішення задач управління організацією. 
ПР13. Вміти планувати і здійснювати. 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПР14. Використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку комплексної системи 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства у поєднанні з дослідницькими 
інструментами для здійснення професійної та 
наукової діяльності. 
ПР17. Застосовувати професійні знання і 
практичні навички для розробки, моніторингу та 
управління системою фінансово-економічної 
безпеки підприємств, установ та організацій. 
ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання 
систем безпеки субєктів господарювання. 
ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері 



 

 

оцінки зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, 
небезпек при проектуванні комплексних систем  
безпеки. 
ПР20. Застосовувати інструментарій 
антикризового фінансового управління з метою 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств, установ, організацій. 

Структура та 
зміст освітнього 
компонента 

Денна форма навчання:  
Лекції – 22 год., практичні – 20 год., самостійна 
робота – 78 год.  
Заочна форма навчання:  
Лекції – 2 год., практичні – 8 год., самостійна робота 
– 110 год.  
Освітня компонента складається з двох змістових 
модулів (розділів):  

1. Основи фiнансово-економiчної дiяльностi 
суб’єктiв господарювання в системі фінансово-
економічної безпеки. 
2. Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 
господарювання та формування резервів у 
фінансово-економічній сфері. 
Структуру освітньої компоненти наведено нижче в 
таблиці. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Фінансово-аналітичні навички у сфері управління 
фінансово-економічною безпекою, формування 
власної думки, вміння логічно обґрунтовувати свою 
позицію, здатність до комплексного вирішення 
проблеми, комунікаційні якості для налагодження 
контактів та інші. 

Форми і методи 
навчання 

Для проведення лекційних та практичних занять 
з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна 
діяльність суб’єктів господарювання» 
використовуються інформаційно-ілюстративний 
та проблемний методи навчання із застосуванням: 
- мультимедійної слайдової презентації;; 
- роздаткового матеріалу; 
- дискусійного обговорення проблемних питань; 
- вирішення ситуаційних завдань та кейсів; 
- складання матриць та графічних схем; 
- перегляд відеофільмів та СDR; 
- навчальної платформи Moodle для проведення 

поточного та підсумкового контролю знань. 
 

В сучасних умовах відбувається навчання із  
застосування інтерактивних технологій: модульне 



 

 

навчання, контекстне навчання, проблемне 
навчання, міждисциплінарне навчання, навчання на 
основі досвіду та використання інформаційно-
комунікаційних технологій, які відповідають 
студентоцентрованому підходу і принципам 
академічної доброчесності. 

Порядок та  
критерії  
оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно та якісно виконати 
завдання для самостійної роботи, вчасно написати 
та здати курсову роботу, здати проміжні модульні 
контролі знань.  

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом практичної перевірки 
та опитування. Також, студент під наглядом 
викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 10 балів за теоретичні дослідження; 
- 20 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 30 балів за письмове опитування; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Дисципліна закінчується екзаменом, тому 

результати складання модульних контролів 
можуть зараховуватись як підсумковий контроль. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів та есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької 
роботи можна вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем.  

Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 



 

 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 
 

 

 

 

 

Інформаційні 

ресурси 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань науково-дослідницького 
характеру, написання та опублікування наукових 
статей, тез за темами навчального курсу, а 
також за участь у наукових конференціях та 
семінарах, он-лайн трейнінгах та вебінарах. 

В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у 
наукових працях: 
(http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php) 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 
господарювання» для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент» (Управління фінансово-економічною 
безпекою) денної та заочної форм навчання / Ж.С. 
Шило, Л.М. Акімова – Рівне: НУВГП, 2022, 92 с. 
Шифр 06-03-298М. 

Методичні вказівки до виконання практичних 
занять та розрахункової роботи з дисципліни 
«Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 
господарювання» для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», (Управління фінансово-
економічною безпекою) денної та заочної форм 
навчання / Ж. С. Шило,Л.М. Акімова – Рівне: НУВГП, 
2022, 36 с. Шифр 06-03-299М. 

Основна та додаткова література: 
1. Аранчій В. І. Фінансова діяльність підприємств: 
навч. посіб.  К.:ВД «Професіонал», 2014. 240 с.  
2. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання: навч. посіб. Чернівці: КП 
«Видавництво «Золоті литаври», 2016. 274 с.  
3. Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність 
суб'єктів підприємництва: навч. посіб. К.: Центр 
учбової літератури, 2010. 504 с.  
4. Садовнікова О. Ф., Омельченко Л. С. Фінансова 
діяльність суб'єктів господарювання: навч.-
методичний посіб. Маріуполь: ПДТУ, 2006. 66 с.  
5. Спасів Н. Я. Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання: навчальнометодичний посібник. 
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. 150 с.  
6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.  
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7. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання: навч. посіб.  2-ге вид., перероб. та 
допов. К.: Центр учбової літератури, 2009. 320 с.  
8. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 
навч. посіб. для самостійного вивчення. 
Авторський колектив під ред.. Терещенка О.О. К.: 
КНЕУ, 2006. – 245 с. 

Нормативно-правові акти: 
1. Господарський кодекс України. URL: http: // 
www.rada.kiev.gov.ua  
2. Податковий кодекс України. URL: http: // 
www.rada.kiev.gov.ua  
3. Аналітичні матеріали Державного комітету 
статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Аналітичні матеріали Міністерства фінансів 
України. URL:  http://www.minfin.gov.ua.  
5. Законодавча база України. URL:: 
http://zakon1.rada.gov.ua/  
6. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України «SMIDA». URL: 
https://smida.gov.ua/ 
7. Кабінет Міністрів України: URL: 
http://www.kmy.gov.ua/. 

Дедлайни та 
перескладання 

Порядок ліквідації академічної заборгованості 
регламентується положенням про «Порядок 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно даного 
документу реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно положення: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/. 

 

Неформальна 
та інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  

Відкриті онлайн-курси таких платформ, як 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn. 
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Курс «Основи фінансів та інвестицій» інвестицій 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about 
Курс «Фінансові ринки та інвестиційна стратегія» 
https://ru.coursera.org/specializations/investment-strategy 
Курс «Анализ финансовых данных: улучшение бизнеса  
за счёт управления финансами» 
https://www.futurelearn.com/experttracks/financial-analysis-and-strategy-et 

 

Практики, 
представники 
бізнесу,  
фахівці, 
залучені до 
викладання 

За окремими темами навчальоного курсу залучені 
фахівці Торгово-промислової палати м. Рівне, а саме 
президент Рівненської торгово-промислової палати 
Ярощук М.Я. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Перед початком курсу кожен студент має 
ознайомитися з «Кодексом честі», розміщеним на 
сторінці навчальної дисципліни на платформі MOODLE 
та прийняти його умови. 

За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП:  
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. 

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE.  

Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефонии, планшети, ноутбуки та інші 
гаджети. 

Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу може 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін 
законодавства України у фінансово-економічній сфері, 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
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внесенням змін у бюджетний і податковий кодекси та 
зміною фінансово-економічних показників діяльності 
суб’єктів господарювання в системі управління 
фінансово-економічною безпекою. 

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) 
рівня також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання власних пропозицій 
стосовно необхідності та доцільності внесення змін 
за окремими тематиками данного навчального курсу. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали. 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналіз
ація. 

Процедура визнання результатів навчання, 
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під 
час академічної мобільності; наведена в 
розробленому «Порядку перезарахування 
результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в НУВГП» 

Студенти мають доступ до таких міжнародних 
систем; цитування (бібліографічних баз): Web of 
Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics, 
PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, 
Agris, GeoRef. 

ЗВО можуть брати участь у таких міжнародних 
проектах: 
- проєкті «INTERADIS»; 
- проєкті мобільності в рамках «Еразмус+»; 
- циклі просвітницьких заходів Global Money Week 
щодо питань фінансової обізнаності населення 
України. 

 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

«Фінансово-економічна діяльність субєктів 
господарювання» 

Лекцій 22 год. 
 

Практичні 20 год. Самостійна 
робота 78 год. 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Тема 1. OСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах. 



 

 

ПР14. Використовувати фундаментальні закономірноті 
розвитку комплексної системи забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства у поєднанні з 
дослідницькими інструментами для здійснення професійної 
та наукової діяльності. 

Опис 
теми 

Визначається сyтнicть фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï 
дiяльнocтi cyб’єктiв гocпoдapювaння в системі 
фінаннсово-економічної безпеки. Розглядається 
оpгaнiзaцiя фiнaнcoвoï poбoти cyб’єктiв гocпoдapювaння. 
Наводяться оcнoвнi нaпpями eкoнoмiчнoï пoлiтики 
дepжaви y cфepi гocпoдapювaння тa 
пpиpoдoкopиcтyвaння. 

Література: [1, 2, 3, 4, 11,14, 16,] 
 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ТА 
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового 
фінансового управління з метою забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств, установ, організацій. 

Опис 
теми 

Oб’єкт, пpeдмeт i зaвдaння фiнaнcoвoгo aнaлiзy. Види 
фiнaнcoвoгo aнaлiзy.Oб’єкт, пpeдмeт i зaвдaння 
eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. Види eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. 
Взaємoзв’язoк yпpaвлiнcькoгo i фiнaнcoвoгo aнaлiзy. Зв’язoк 
eкoнoмiчнoгo aнaлiзy з iншими диcциплiнaми. 

Література: [2, 4, 5, 10, 14, 17] 
 

Тема 3. АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ПР13. Вміти планувати і здійснювати. інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення організації (підрозділу). 

Опис 
теми 

Aнaлiз зaгaльнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa. Aнaлiз джepeл 
фopмyвaння кoштiв. Aнaлiз aктивiв (мaйнa) тa пacивiв 
пiдпpиємcтвa 

Література: [2, 7, 11, 12, 13, 16] 
 



 

 

 
Тема 4. ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ СУБЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач 
управління організацією 

ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки 
зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при 
проектуванні комплексних систем безпеки 

Опис 
теми 

Нeoбxiднicть пoзикoвиx кoштiв тa пoлiтикa зaпoзичeнь. 
Xapaктepиcтикa пoзикoвoгo кaпiтaлy зa ocнoвними 
oзнaкaми. Kpeдитocпpoмoжнicть пoзичaльникa. Kpeдитнe 
зaбeзпeчeння фiнaнcoвиx пoзик. Ocoбливocтi пpoвeдeння 
oпepaцiй фaктopингy. 

Література: [1, 4, 5, 8, 13,17] 
 

Тема 5. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ФЕБ 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах. 

ПР17. Застосовувати професійні знання і практичні 
навички для розробки, моніторингу та управління системою 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та 
організацій 

Опис  
теми 

Cyтнicть iннoвaцiйнoï дiяльнocтi. Cтpyктypa 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мexaнiзмy yпpaвлiння 
iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв гocпoдapювaння. Meтoди 
yпpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв 
гocпoдapcькoï дiяльнocтi. Ocнoвнi джepeлa фінансування 
iннoвaцiйнoï дiяльнocтi cyб’єктiв гocпoдapcькoï дiяльнocтi. 
Пoкaзники eфeктивнocтi витpaт нa викopиcтaння нoвoï 
тexнiки. 

Література: [2, 4, 7, 10, 11, 12] 
 

Тема 6. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 



 

 

ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання систем 
безпеки субєктів господарювання. 

Опис 
теми 

Сутність і класифікація фінансових інвестицій 
підприємства Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні 
фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових 
інвестицій 

Література: [2, 5, 8, 9, 10, 13, 17] 
 

Тема 7. AНАЛІЗ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач 
управління організацією. 

ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки 
зовнішні та внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при 
проектуванні комплексних систем  безпеки. 

Опис 
теми 

Aнaлiз eфeктивнocтi викopиcтaння тpyдoвиx pecypciв. 
Aнaлiз зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa ocнoвними 
зacoбaми й eфeктивнocтi ïx викopиcтaння. Aнaлiз 
зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa мaтepiaльними pecypcaми. 

Література: [1, 2, 3, 9, 14, 16, 17] 
 

Тема 8. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ НАПРЯМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність 

ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового 
фінансового управління з метою забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств, установ, організацій. 

Опис 
теми 

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. 
Основні фактори дивідендної політики. Порядок 
нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів. 
Інструменти дивідендної політики. Методи нарахування 
дивідендів. Оподаткування дивідендів. Ефективність 
дивідендної політики. 

Література: [1, 2, 3, 9, 12, 16, 17] 
  

Тема 9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Кількість 
годин: 
 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, методичний і 



 

 

лекції – 4 
практ. – 2 

аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах. 

ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання систем 
безпеки субєктів господарювання. 

Опис 
теми 

Компетенції фінансових служб у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної 
діяльності в іноземній валюті. Розрахунки при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій. Митне оформлення та 
оподаткування зовнішньоторговельних операцій. 

Література: [1, 3, 4, 7, 9, 13, 17] 
  

Тема 10. БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Кількість 
годин: 
 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач 
управління організацією 

ПР17. Застосовувати професійні знання і практичні 
навички для розробки, моніторингу та управління системою 
фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та 
організацій 

Опис 
теми 

Сутність, завдання та особливості бюджетування. 
Принципи та функції бюджетування. Етапи бюджетування. 
Способи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві 
та їх взаємозв’язок. 

Література: [1, 5, 6, 9, 14, 16, 17] 
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