
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 В СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Теоретична та практична основа сукупності знань фінансового 

стану підприємства,  розрахунок  основних показників фінансово - 

економічної діяльності, створювати та визначати ризиковість чи 

прибутковість інвестиційних проектів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Студент одержить базові знання щодо подальшого творчого 

осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних 

задач, пов’язаних з фінансовою, економічною та інвестиційною 

діяльністю. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Враховувати характер економічних показників діяльності 

підприємства  застосовувати  матеріали фінансової звітності 

підприємств для визначення їх рентабельності, розробити 

інвестиційний бізнес - проект та визначити його сильні та слабкі 

сторони за допомогою інвестиційних показників, розраховувати 

показники доходності, приведену і майбутню вартість грошових 

потоків; проводити аналіз дисконтованих грошових потоків. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність самостійно застосовувати нормативно-правову базу в 

сфері фінансово-економічної та інвестиційної діяльності, основні 

джерела інформації для розрахунку економічних показників 

діяльності підприємства, а також враховувати фактори, що 

впливають фінансово- економічну діяльність підприємства. 

Опанувати  основні принципи та методи розробки інвестиційних 

бізнес-проектів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: .  Фінанси та фінансовий механізм 

підприємства. Вплив факторів макро-, мезо-  та макрооточення на 

фінасово-економічну діяльність підприємств. Ресурси 

підприємства, що використовуються у фінансово-економічної 

діяльності підприємств . Результати та ефективність фінансово-

економічної діяльності підприємства. Фінансова звітність в 

Україні. Дохід, прибуток та собівартість: визначення та зміст. 

Основні поняття і принципи інвестиційного проектування. Оцінка 

 

(Ф 21.01 - 03) 



і прогнозування грошових потоків інвестиційних проектів. Оцінка 

і прогнозування доходу від інвестиційного проекту. 
Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, практичні 

Форми навчання: аудиторне 

 

Пререквізити «Вища математика» 

«Основи економічної теорії» 

«Організація та управління виробництвом» 

«Економіка землекористування» 

Пореквізити «Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості» 

«Прогнозування та планування використання земель» 

«Управління земельними ресурсами» 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник. – 2-ге вид. – К: Алерта. 2007 – 954 с. 

Світлична В.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансово-

економічна діяльність підприємств» (для студентів 3-4 курсу 

денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)/ В.Ю. Світлична; 

Харк.нац.акад.міськ.госп-ва.- Х.:ХНАМГ, 2012. – 56 с.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку подання фінансової звітності № 419 від 28.02.2000р. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Корпус 3. Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
залік 

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) 

 

ІЩЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА 
Посада: старший викладач 
Вчене звання: доктор PhD (економіка) 
Науковий ступінь: - 
Профайл викладача:  
Тел.:  406-77-58 
E-mail: nataliia.ishchenko@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 3.503 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 
 


