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ВИРОБНИЧА (НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА) ПРАКТИКА
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної і практичної підготовки
К-41
6
6 кредитів / 180 годин
Захист звіту
Викладачі кафедри
«Фінанси», «Страхування», «Фінанси
підприємств», «Бюджетна система», «Податкова
система», «Банківська система», «Фінансовий
ринок», «Інвестування»
К-41 Виробнича (навчально-виробнича) практика
викладається на третьому році навчання
Захист звіту – 100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Ознайомлення з діючою організаційною структурою підприємства. Оцінка діючої
системи організації фінансової роботи. Збір, обробка та аналіз фінансової інформації. Основні
норми і нормативи, які використовуються в фінансовій діяльності. Основні форми звітності
підприємства (організації, установи), інформаційне забезпечення управлінських рішень, способи
і методи передачі і обробки інформації. Фінансові розрахунки основних показників діяльності.
Система організації фінансових відносин підприємства (організації, установи). Методи
фінансового планування й економічного стимулювання, що використовуються на підприємстві
(установи, організації). Ознайомлення із організацією фінансового контролю й аналітичної
роботи. Методи мобілізації фінансових ресурсів підприємства (установи, організації).
Визначення напрямів вдосконалення фінансової діяльності підприємства (установи, організації).
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації
державною та іноземними мовами (ПРН3).
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним (ПРН4).
Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації (ПРН5).
Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання
бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8).
Знати та розуміти механізм функціонування бюджетно-податкової системи України на
державному та місцевому рівнях (ПРН9).
Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків,
страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).
Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що відбуваються в
суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері грошового обігу та
кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств (ПРН18).

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність
(ПРН20).
Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН27).

