
Дисципліна Фінансово-економічна діяльність 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення курсу «Фінансово-економічна діяльність» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Інформаційні технології», «Основи 

сталого розвитку», «Державний земельний кадастр», «Метрологія 

і стандартизація» та «Економіко-математичні методи і моделі». 

Що буде вивчатися вивчення  загальних принципів регуляторної політики держави та 

її вплив на  фінансово-економічну діяльність; опанування 

переліку показників результативності фінансово-економічної 

діяльності  підприємства, методів та методичних  підходів до 

грошової оцінки земель, вивчення особливостей формування у 

сучасних умовах основних видів  ресурсів з метою постійного 

відслідковування змін, що відбуваються у сфері економіки.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Для розуміння і формування комплексної картини ролі фінансово-

економічної діяльності підприємства та механізму його 

функціонування в ринковій економіці; переліку основних ресурсів 

(факторів виробництва), що використовуються у фінансово-

економічній діяльності підприємств, та основних методів обліку 

та контролю за їх станом та використанням; сутності та 

характерних ознак показників результативності фінансово-

економічної діяльності підприємства; засвоєння засад, 

організаційно-методичних принципів оцінки земель. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Організовувати і  керувати професійним розвитком осіб і груп. 

Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення, власний досвід та аргументацію.  

Знати та застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові акти, нормативно-технічні документи, довідкові матеріали 

в сфері  геодезії та землеустрою і суміжних галузей.  

Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову 

документацію і документацію з оцінки земель із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем та цифрової 

фотограмметрії, наповнювати даними державний земельний, 

містобудівний та інші кадастри. 

Планувати складну професійну діяльність, розробляти і 

реалізовувати проєкти у сфері геодезії та землеустрою за умов 

ресурсних та інших обмежень. 

Розробляти і приймати ефективні рішення щодо професійної 

діяльності у сфері геодезії та землеустрою, у тому числі за умов 

невизначеності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних 

наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Здатність застосовувати нормативно-правові акти, нормативно-

технічні документи, довідкові матеріали у професійній 

діяльності.  

Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і 



технологічне забезпечення для вирішення складних питань 

геодезії та землеустрою. 

Здатність здійснювати моніторинг та оцінку земель. 

Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки 

земель, кадастрову документацію, наповнювати даними 

державний земельний, містобудівний та інші кадастри. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


