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Опис дисципліни 

 
Дисципліна “Фінанси галузей економіки” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок щодо організації фінансових відносин підприємств галузей економіки, 
ефективного застосування базових концепцій, що пояснюють механізми управління ними на практиці. 

Головним завданням курсу є оволодіння методологією дослідження фінансів галузей економіки, набуття 
вмінь критично аналізувати ефективність їх організації з використанням сучасних методик фінансового 
менеджменту та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів їх розв’язання, 
набуття навиків щодо управління фінансами галузей економіки, формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів суб’єктами господарювання різних галузей економіки; розуміння кругообігу їх грошових 
коштів; оптимізації структури капіталу й активів; порядку формування та розподілу фінансового результату; оцінки 
фінансового стану та рівня конкурентоспроможності. 

 
Структура курсу 

 
№ з/п  Тема Результати навчання Завдання 

 
1 

Теоретичні основи   
фінансів підприємств  галузей 
економіки 

Знати концептуальні засади фінансів підприємств 
галузей економіки та вміти застосовувати базові 
концепції, що пояснюють основи їх організації та 
управління, на практиці 

Питання, тести 

 
 

2 

Фінанси промисловості Розуміти особливості фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання промисловості. 
Вміти на практиці формувати ресурси підприємств 
промисловості, аналізувати структуру капіталу та 
бути здатним застосовувати методи її оптимізації; 
впроваджувати у фінансову практику підприємств 
галузі новітні методи фінансового менеджменту у 

Питання, тести 

Силабус курсу 
Фінанси галузей економіки 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 23 Соціальна робота 
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 

Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення»   
 

Рік навчання: 4 
Семестр: 7 

 
Кількість кредитів: 5 
Мова викладання: українська 
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  контексті забезпечення їх конкурентоспроможності 
та фінансової стійкості 

 

3 
Особливості організації 
фінансів підприємств 
сільського господарства 

Мати ґрунтовні методологічні знання щодо фінансів 
підприємств сільського господарства. Знати 
механізм управління фінансовими результатами 
суб’єктів господарювання галузі, витратами 
виробництва сільськогосподарської продукції, 
капіталом. Вміти на практиці аналізувати й 
управляти діяльністю фермерських господарств 

Ситуаційні 
вправи, кейси 

4 
Фінанси транспорту і       
зв’язку 

Ідентифікувати особливості організації фінансів 
підприємств транспорту і зв’язку. Вміти на практиці 
застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування в контексті 
обґрунтування й прийняття виважених управлінських 
рішень, що стосуються фінансово- господарської 
діяльності підприємств галузі. Здійснювати 
діагностику і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання транспорту і 
зв’язку 

Ситуаційні 
вправи, кейси 

5 
Фінанси будівництва Вміти пояснювати техніко-економічні особливості 

будівництва та їх відображення в організації фінансів 
підприємств галузі. Обґрунтовувати вибір варіантів 
управлінських рішень, що стосуються фінансово- 
господарської діяльності будівельних і підрядних 
організацій та оцінювати їх ефективність з 
урахуванням цілей, наявних обмежень і 
законодавчих аспектів. Здійснювати діагностику і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання окресленої галузі 

Ситуаційні 
вправи, кейси 

6 Фінанси торгівельних 
організацій 

Мати ґрунтовні методологічні знання щодо фінансів 
торгівельних організацій. Здійснювати діагностику і 
вміти управляти фінансовими результатами 
суб’єктів господарювання торгівлі, витратами обігу, 
капіталом тощо 

Ситуаційні 
вправи, кейси 

7 Особливості фінансів 
житлового господарства 

Розуміти специфіку організації фінансів житлово- 
експлуатаційних, дорожніх і комунальних 
підприємств. Обґрунтовувати вибір варіантів 
управлінських рішень, що стосуються їх фінансово- 
господарської діяльності.  

Ситуаційні 
вправи, кейси 

8 
 Фінанси комунального та 
дорожнього  господарства 

Вміти використовувати на практиці методичний 
інструментарій для діагностики і моделювання 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
окресленої галузі, а також формування економічно 
обґрунтованих тарифів на 
житлово-комунальні послуги 

 
 
 

Ситуаційні 
вправи, кейси 
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Фінансові аспекти 
функціонування комунальних 
транспортних підприємств 
(міського електротранспорту) 
та  управління їх фінансово- 
господарською діяльністю 

Здійснювати критичний аналіз, передбачати та 
оцінювати фінансові аспекти функціонування 
комунальних транспортних підприємств (на 
прикладі міського електротранспорту). Вміти на 
практиці застосовувати управлінські навички у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування в 
контексті обґрунтування й прийняття виважених 
управлінських рішень, що стосуються фінансово- 
господарської     діяльності     підприємств     галузі. 
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової 
діяльності комунальних електротранспортних 
підприємств 

Питання, 
кейси 
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держави. Світ фінансів. 2019. Вип. 1. С. 132-144. 

13. Кравченко М. В., Кошелюк А. О. Переваги, недоліки та оптимізація методики первинного обліку нарахування 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 
Усне опитування під час занять (теми 

1-4) – 5 балів за тему – макс. 20 
балів 

Модульна контрольна робота, 
тестування – макс. 80 балів 

Усне опитування під час занять 
(теми 5-9) 5 балів за тему – макс. 
25 балів Ректорська контрольна     

робота – макс.  75 балів 

 
Підготовка КПІЗ – макс. 30  балів. 
Захист КПІЗ – макс. 40   балів. 

Участь у тренінгах – макс. 30 
балів 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

 
 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 


