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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 

підприємств» 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. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки 

бакалавра за спеціальностями напряму 0709 «Геодезія, картографія та 

землевпорядкування», 2006; 

- ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалавра спеціальності 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 

2002; 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 

0801 «Геодезія, картографія та землеустрій», Харків, 2009. 

Програма ухвалена кафедрою обліку і аудиту (протокол №2 від «21» 

вересня 2009р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета вивчення дисципліни: вивчення порядку, нормативного 

регулювання і особливостей здійснення фінансово-економічної діяльності 

підприємствами України у сучасних умовах трансформаційних перетворень. 

Вивчення засад здійснення діяльності з оцінки земельних ділянок України. 

 Завдання вивчення дисципліни: з'ясування сутності та ролі фінансово-

економічної діяльності підприємства та механізму його функціонування в 

ринковій економіці; засвоєння переліку основних ресурсів (факторів 

виробництва), що використовуються у фінансово-економічній діяльності 

підприємств, та основних методів обліку та контролю за їх станом та 

використанням; вивчення сутності та характерних ознак показників 

результативності фінансово-економічної діяльності підприємства; засвоєння 

засад, організаційно-методичних принципів оцінки земель. 

1.1.2. Предмет вивчення  дисципліни: інформація про фінансово-

економічну діяльність підприємств та її результатах. 

1.1 3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які 

безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  

безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

Управління нерухомим майном Інвестиційний аналіз 

Технології ГІС Організація і управління виробництвом  

ГІС аналіз  
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль            Фінансово-економічна діяльність            3,0 / 108 

                        

Змістовні модулі (ЗМ): 

Змістовний 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. 

 

Змістовний модуль 1.2. Результати та ефективність фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Земля як об'єкт нерухомості та засіб виробництва 

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.  

3. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у сучасних 

умовах трансформаційних перетворень України. 

4. Методи грошової оцінки земель.  

5. Порядок застосування та необхідний документообіг нормативної та 

експертної грошової оцінки земельних ділянок.  
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння 
(за рівнями сформованості) 

та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова) 

Виробничі та 

соціальні функції, 

типових задач 

діяльності 

Досліджуючи засади, особливості 

фінансово-економічної діяльності 

підприємств України вміти 

здійснювати основні економічні 

розрахунки та здійснювати оцінку 

ефективності функціонування 

підприємств 

Здійснення розрахунку 

основних показників 

фінансово-економічної 

діяльності та її 

результативності 

Економічні 

 
 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99р. № 996–XIV із змінами та доповненнями: станом на 

09.02.2006р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1999. – №40, ст.365. 

2. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. № 1378-IV // 

Урядовий кур'єр. – №5. – 2004р. – С. 13-14. 

3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. 

– 692с. 

4. Любушин Н.П., Лешева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471с. 

5. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового 

підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2003. – 485 с. 

6. Управление финансовой деятельностью предприятия: Справочник / 

Под общ. ред. М.И. Ткачук. – Мн.: ООО «Мисанта», 1995. – 248с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Мета: вивчення порядку, нормативного регулювання і особливостей 

здійснення фінансово-економічної діяльності підприємствами України у 

сучасних умовах трансформаційних перетворень. Вивчення засад здійснення 

діяльності з оцінки земельних ділянок України. 

Завдання:  

- з'ясування сутності та ролі фінансово-економічної діяльності 

підприємства та механізму його функціонування в ринковій економіці; 

- засвоєння переліку основних ресурсів (факторів виробництва), що 

використовуються у фінансово-економічній діяльності підприємств, та 

основних методів обліку та контролю за їх станом та використанням; 

- вивчення сутності та характерних ознак показників результативності 

фінансово-економічної діяльності підприємства; 

- засвоєння засад, організаційно-методичних принципів оцінки земель. 

Предмет вивчення дисципліни: інформація про фінансово-економічну 

діяльність підприємств та її результатах. 

Змістові модулі:  

Основи фінансово-економічної діяльності підприємств України 

Результати та ефективність фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Земля як об'єкт нерухомості та засіб виробництва. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: изучение порядка, нормативного регулирования и особенностей 

осуществления финансово-экономической деятельности предприятиями 

Украины в современных условиях трансформационных преобразований. 

Изучение основ осуществления деятельности по оценке земельных участков в 

Украине. 

Задачи:  

- выяснение сущности и роли финансово-экономической деятельности 

предприятия и механизма его функционирования в рыночной экономике; 

- усвоение перечня основных ресурсов (факторов производства), которые 

используются в финансово-экономической деятельности предприятий и 

основных методов учёта и контроля за их состоянием и использованием; 

- изучение сущности и характерных признаков показателей 

результативности финансово-экономической деятельности предприятия; 

- усвоение основ, организационно-методических принципов оценки 

земель. 

Предмет изучения дисциплины: информация о финансово-экономической 

деятельности предприятий и её результатах. 

Содержательные модули: 

Основы финансово-экономической деятельности предприятий Украины. 

Результаты и эффективность финансово-экономической деятельности 

предприятия. Земля как объект недвижимости и средство производства.  
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Annotation of the program of educational discipline 

 

FINANSOVO-ECONOMIC ACTIVITIES 

 

The purpose: studying of an order, standard regulation and features of 

realization of financial and economic activity by the enterprises of Ukraine in modern 

conditions transformations. Studying of bases of realization of activity according to 

the ground areas in Ukraine.  

Problems:  

- finding-out of essence and a role of financial and economic activity of the 

enterprise and the mechanism of its functioning in market economy;  

- mastering of the list of the basic resources (manufacture factors) which are 

used in financial and economic activity of the enterprises and the basic methods of 

the account and the control over their condition and use;  

- studying of essence and characteristic signs of indicators of productivity of 

financial and economic activity of the enterprise;  

- mastering of bases, organizational-methodical principles of an estimation of 

the earths. A subject of studying of discipline: the information on financial and 

economic activity of the enterprises and its results.  

Substantial modules:  

Bases of financial and economic activity of the enterprises of Ukraine.  

Results and efficiency of financial and economic activity of the enterprise. The 

Earth as object of the real estate and means of production. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за спеціальностями та видами навчальної роботи 

Години 

у тому числі 
у тому 

числі 

С
п

ец
іа

л
ь-

н
іс

ть
, 

сп
ец

іа
л
із

а-
ц

ія
 

(ш
и

ф
р

, 

аб
р

ев
іа

ту
р

а)
 

В
сь
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го

, 

к
р

ед
и
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го

д
и

н
 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
у
д

и
то
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н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і,

 

 с
ем

ін
ар

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
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б

о
та

 

К
о

н
тр

.р
о
б

 

К
Р

 

П
ід

с.
 

к
о
н

тр
о

л
ь 

Е
к
за

м
ен

 

(с
ем

ес
тр

) 

З
ал

ік
 

(с
ем

ес
тр

) 

Денна форма 

навчання: 

0709 

«Геодезія, 

картографія 

та 

землевпоряд

кування» 

(6.080101 –  

«Геодезія, 

картографія 

та земле-

устрій») 

3 /108 8 32 16 16 –  76 –  –  –  8 –  

 

 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль   Фінансово-економічна діяльність ( 3,0 / 108 ) 
 

(денне навчання) 

Змістовний модуль 1.1. Основи фінансово-економічної діяльності підприємств 

України                                   1,5 / 54 

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. 
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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. 

 

Змістовний модуль 1.2. Результати та ефективність фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Земля як об'єкт нерухомості та 

засіб виробництва                                      1,5 / 54 

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.  

3. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у сучасних 

умовах трансформаційних перетворень України. 

4. Методи грошової оцінки земель.  

5. Порядок застосування та необхідний документообіг нормативної та 

експертної грошової оцінки земельних ділянок.  
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента 

(денне навчання) 

Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) 

та змістові модулі 

Всього, 

кредит/годин 
Лекц

. 

Сем., 

Пр. 

Підс. 

контрол

ь 

СРС 

Модуль  3,0 / 108 16 16 –  76 

ЗМ 1. Основи фінансово-

економічної діяльності 

підприємств України 

1,5 / 54 8 8 –  38 

ЗМ 2.  Результати та 

ефективність фінансово-

економічної діяльності 

підприємства. Земля як об'єкт 

нерухомості та 

засіб виробництва 

1,5 / 54 8 8 –  38 

Всього  3,0 / 108 16 33 –  76 

 

2.2.2. Лекційний курс 
  

Зміст 
Кіль-

кість 

годин 
1 2 

ЗМ 1. Основи фінансово-економічної діяльності підприємств України 
Тема 1. Порядок і нормативне регулювання фінансово-економічної 

діяльності підприємств України 1 
Тема 2. Вплив факторів макро-, мезо- і мікрооточення на фінансово-

економічну діяльність підприємств. Засоби державного регулювання 

розвитку суб'єктів господарювання 
1 

Тема 3. Ресурси підприємства, що використовуються у фінансово-

економічної діяльності підприємств 
2 

Тема 4. Організація обліку та внутрігосподарського контролю 

діяльності підприємства. Методичні засади складання й ведення 

фінансової звітності 
2 

ЗМ 2. Результати та ефективність фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Земля як об'єкт нерухомості та 

засіб виробництва 
Тема 1. Перелік і сутність показників результативності фінансово-

економічної діяльності підприємства. Рівень рентабельності як 

відносний показник прибутковості фінансово-економічної діяльності 2 
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Продовження табл. 
1 2 

Тема 2. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-

економічної діяльності. Собівартість: визначення, зміст 
2 

Тема 3. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у 

сучасних умовах трансформаційних перетворень України 
2 

Тема 4. Методи грошової оцінки земель 2 

Тема 5. Порядок застосування та необхідний документообіг 

нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок 
2 

Всього 16 

 

2.2.3. Практичні  заняття  

(денне навчання) 

Зміст 
Кіль-

кість 

годин 
1 2 

ЗМ 1. Основи фінансово-економічної діяльності підприємств України 
Тема 1. Порядок і нормативне регулювання фінансово-економічної 

діяльності підприємств України 1 
Тема 2. Вплив факторів макро-, мезо- і мікрооточення на фінансово-

економічну діяльність підприємств. Засоби державного регулювання 

розвитку суб'єктів господарювання 
1 

Тема 3. Ресурси підприємства, що використовуються у фінансово-

економічної діяльності підприємств 
2 

Тема 4. Організація обліку та внутрігосподарського контролю 

діяльності підприємства. Методичні засади складання й ведення 

фінансової звітності 

2 

ЗМ 2. Результати та ефективність фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Земля як об'єкт нерухомості та 

засіб виробництва 
Тема 1. Перелік і сутність показників результативності фінансово-

економічної діяльності підприємства. Рівень рентабельності як 

відносний показник прибутковості фінансово-економічної діяльності 
2 

Тема 2. Прибуток як абсолютний показник прибутковості фінансово-

економічної діяльності. Собівартість: визначення, зміст 
2 

Тема 3. Необхідність та особливості оцінки земельних ділянок у 

сучасних умовах трансформаційних перетворень України 
2 

Тема 4. Методи грошової оцінки земель 2 

Тема 5. Порядок застосування та необхідний документообіг 

нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок 
2 

Всього 16 
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2.2.4. Індивідуальні завдання 

Виконання курсового проекту та розрахунково-практичного завдання 

(РГЗ) для денної форми навчання не передбачено навчальним планом.  

 

2.2.5. Самостійна робота студента 

Для опанування матеріалу дисципліни «Фінансово-економічної діяльність 

підприємства» окрім лекційних та практичних занять, тобто аудиторної роботи, 

значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі. Під час такої роботи 

використовується навчальна, спеціальна література, а також конспект лекцій. 

Формами самостійної роботи виступають: вивчення додаткової літератури, 

підготовка до практичних занять, виконання індивідуальних завдань у вигляді 

розв`язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 

оглядів і т.ін.  

Розподіл часу самостійної роботи. 

(денне навчання) 

Змістовий модуль, тема 

Кіль-

кість 

го-

дин 

Форма роботи 

1 2 3 

ЗМ 1. Основи фінансово-економічної 

діяльності підприємств України 
Тема 1. Порядок і нормативне 

регулювання фінансово-економічної 

діяльності підприємств України 10 

Вивчення літературних 

джерел та складання 

стислого конспекту [1.4, 

1.5., 1.6-1.9, 2.1, 3.1, 4.7 

інші] 

Тема 2. Вплив факторів макро-, мезо- і 

мікрооточення на фінансово-економічну 

діяльність підприємств. Засоби 

державного регулювання розвитку 

суб'єктів господарювання 

10 

Вивчення додаткових 

літературних джерел та 

складання схем варіантів 

грошових потоків. 

Розв`язування задач [1.5, 

2.1, 2.3, 3.1, 4.1-4.4, інші] 

Тема 3. Ресурси підприємства, що 

використовуються у фінансово-

економічної діяльності підприємств 

10 

Вивчення додаткових 

літературних джерел та 

складання стислого 

конспекту. Тестування по 

тест-завданням [1.4, 1.5-1.9, 

2.2, 4.2, 4.7, інші] 
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Продовження табл. 
1 2 3 

Тема 4. Організація обліку та 

внутрігосподарського контролю 

діяльності підприємства. Методичні 

засади складання й ведення фінансової 

звітності 

10 

Вивчення літературних 

джерел та складання 

стислого конспекту [1.4, 

1.5, 2.1, 3.1, 4.1, 4.8 інші] 

ЗМ 2. Результати та ефективність 

фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Земля як об'єкт нерухомості 

та засіб виробництва 

Тема 1. Перелік і сутність показників 

результативності фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Рівень 

рентабельності як відносний показник 

прибутковості фінансово-економічної 

діяльності 10 

Вивчення основних й 

додаткових літературних 

джерел та складання 

стислого конспекту. [2.1, 

2.2, 2.3, 4.3, 4.7, 4.8, інші] 

Тема 2. Прибуток як абсолютний показник 

прибутковості фінансово-економічної 

діяльності. Собівартість: визначення, зміст 
10 

Вивчення додаткових 

літературних джерел [2.3, 

3.1, інші] 

Тема 3. Необхідність та особливості 

оцінки земельних ділянок у сучасних 

умовах трансформаційних перетворень 

України 

10 

Вивчення основних й 

додаткових літературних 

джерел та складання 

стислого конспекту. [1.1, 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 4.5, 4.7, 

інші] 

Тема 4. Методи грошової оцінки земель 10 

Вивчення літературних 

джерел [1.1, 1.2, 2.3, 3.2, 

інші] 

Тема 5. Порядок застосування та 

необхідний документообіг нормативної та 

експертної грошової оцінки земельних 

ділянок 

10 

Вивчення літературних 

джерел та складання 

конспекту. Тестування по 

тест-завданням. [1.2, 1.3, 

2.3, 4.3, інші] 

 Всього 76 –  
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчення дисципліни.   

(денне навчання) 

 

Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні 

завдання тощо) 

Розподіл балів, 

% 

 Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1 Контрольна робота у вигляді тестування  20 

ЗМ 2 Контрольна робота у вигляді тестування  20 

 Оцінювання виконання самостійного завдання 20 

 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   

Екзамен  40 

 Всього за модулем  100% 

 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
  

% набраних балів 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Більше 90 ÷ 100 включно відмінно А 

Більше 80 ÷ 90 включно В 

Більше 70 ÷ 80 включно 
добре 

С 

Більше 60 ÷ 70 включно D 

Більше 50 ÷ 60 включно 
задовільно 

Е 

Більше 25 ÷ 50 включно 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

Від 0 до 25 включно 

незадовільно з обов`язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосо-

вується 
1 2 3 

1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.1 
Господарський Кодекс України // Офіційний вісник України. 

– 2003. – №11. – 458с. 

ЗМ 1, 2 

1.2 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996–XIV із змінами та 

доповненнями: станом на 09.02.2006р. // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). –1999. – №40, ст.365. 

ЗМ 1 

1.3 
Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. № 

1378-IV // Урядовий кур'єр. – №5. – 2004р. – С. 13-14 
ЗМ 2 

1.4 

Закон України «Про підприємства в Україні» №887-XII від 

27.03.1991 із змінами та доповненнями. – http://www. 

zakon.rada.gov.ua. 

ЗМ 1, 2 

1.5 
Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Вид-во 

КДТЕУ, 2000. – 692с.  
ЗМ 1 

1.6 

Качала М.В. Фінансова звітність підприємств та організацій 

за національними Положеннями (Стандартами) 

бухгалтерського обліку. – Харків: Рубікон, 2000. – 224с. 

ЗМ 1 

1.7 
Кузин Б. Методы и модели управления фирмой. Учебник. – 

СПб.: Питер, 2001. – 432с. 
ЗМ 1, 2 

1.8 

Любушин Н.П., Лешева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ 

финансово-экономической деятельности предприятия / Под 

ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

471с. 

ЗМ 1, 2 

1.9 
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового 

підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2003. – 485 с. 
ЗМ 1, 2 
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Продовження табл. 

1 2 3 

2. Додаткові джерела 

2.1 

Економіка підприємства: Підручник. В 2 т./ За ред. С.Ф. 

Покропивного. – К.: Вид.-во «Хвиля-Прес», Донецьк, 1995. – 

400с. 

ЗМ 1, 2 

2.2 Справжній бухоблік. – Харків: Фактор, 2005. – 1072с. ЗМ 1 

2.3 

Управление финансовой деятельностью предприятия: 

Справочник / Под общ. ред. М.И. Ткачук. – Мн.: ООО 

«Мисанта», 1995. – 248с. 

ЗМ 1, 2 

3. Методичне забезпечення 

3.1 

Методичні вказівки для практичних занять з курсу 

«Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу 

денної форми навчання спеціальності 6.070900  «Геодезія,  

картографія  та  землевпорядкування»).  Укл.:  Світлична 

В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 30 с. 

ЗМ 1, 2 

4. Інтернет адреси 

4.1 http://www.me.gov.ua – сайт Міністерства економіки України  ЗМ 1, 2 

4.2 
http://www.mfert.gov.ua – сайт зовнішньоекономічної політики 

Міністерства економіки України 
ЗМ 1, 2 

4.3 http://www.ukrstat. gov.ua – сайт Міністерства статистики  ЗМ 1, 2 

4.4 http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України ЗМ 1, 2 

4.5 http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України  ЗМ 1, 2 

4.6 http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України  ЗМ 1, 2 

4.7 
http://www.reforms.kiev.ua – сайт Міжвідомчої Ради з 

впровадження економічних реформ 
ЗМ 1, 2 

4.8 http://www.bank.gov.ua – сайт НБУ. ЗМ 1, 2 
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Навчальне видання 

 

Світлична Вікторія Юріївна  

 

 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 

«Фінансово-економічна діяльність підприємств» напряму підготовки 0709 

«Геодезія, картографія та землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, 

картографія та землеустрій»)) 
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