Силабус курсу
Фінансове забезпечення сфери послуг
Ступінь вищої освіти – магістр
Освітня програма «Організація туристичного обслуговування»

Рік навчання: І,Семестр: 1
Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу
ПІП

к.е.н., доц. Сидор Ірина Петрівна

Контактна інформація

irunasudor@gmail.com, +380974559992

Опис дисципліни
Дисципліна “Фінансове забезпечення сфери послуг” спрямована на формування у студентів
теоретичних знань та вироблення практичних навиків щодо оптимізації джерел фінансового
забезпечення сфери послуг, а також їх використання при викладанні фінансово-економічних
дисциплін. Дисципліна орієнтує на пошук новітніх джерел та інструментарію фінансового
забезпечення сфери послуг й аналізу ефективності функціонування сервісних підприємств.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

4/4

1. Сутність та складові

фінансового
забезпечення
послуг

2/2

Результати навчання

знати сутність фінансового забезпечення
сфери послуг, його роль у функціонуванні
сфери сфери послуг; володіти навиками щодо
розмежування складових фінансового
забезпечення сфери послуг та знати їх
характеристики

2. Сфера послуг та її

роль у суспільному
відтворенні

4/4

3. Самофінансування –
основа фінансового

Завдання
Тести,
питання

володіти категоріальним апаратом поняття Кейси
«послуга» і «сфера послуг», знати критерії
класифікації
сфери
послуг,
вміти
обґрунтовувати позитивні і негативні
чинники у розвитку сфери послуг в Україні,
визначати роль держави у підтримці і
розвитку сфери послуг в Україні
знати інституційні одиниці економіки України, Кейси
сутність та принципи підприємництва, вміти
1

забезпечення
діяльності підприємств
сфери послуг

характеризувати самоокупність і
самофінансування підприємств сфери послуг,
види власних фінансових ресурсів, давати
оцінку впливу державного регулювання на
діяльність підприємств сфери послуг різних
форм власності

2/2

4. Бюджетне
забезпечення сфери
послуг

знати специфіку діяльності установ і Задачі,
організацій, які фінансуються за рахунок кейси
бюджетів різних рівнів, джерела фінансування
освітніх і медичних установ, набути навиків
формування кошторисів на основі тарифікації
працівників, розрахунку заробітної плати
працівників освіти та охорони здоров’я

6/6

5. Фінансово-кредитні
інструменти у
забезпеченні
функціонування
підприємств сфери
послуг

знати види фінансово-кредитних
інструментів, можливості їх залучення
підприємствами сфери послуг, здобути
навики їх використання у практичній
діяльності підприємств сфери послуг

Задачі

2/2

6. Державно-приватне
партнерство як інструмент
фінансового
забезпечення сфери
послуг

розуміти зміст ДПП, знати його основні
характеристики, форми і моделі організації
фінансів ДПП; володіти інформацією про
фінансові вигоди і переваги застосування
механізму ДПП, вміти розподіляти фінансові
зобов’язання і ризики між учасниками ДПП

Тести,
питання

4/4

7. Фандрайзинг у сфері
послуг

розуміти сутність фандрайзингу, його
принципи; знати особливості залучення
грантів, методи роботи фандрайзерів,
етапи фандрайзингової діяльності, основні
принципи складання заявок на залучення
грантів; вміти здійснювати пошук донора,
гранту, проводити аналіз і моніторинг
проектів

Кейси

2/2

8. Фінансові послуги

ознайомлення із сутністю фінансової послуги, Тести,
умовами її надання, суб’єктами надання, питання
вміти
визначати
рівень
фінансового
забезпечення діяльності банківських установ,
інвестиційних
компаній,
недержавних
пенсійних фондів, кредитних спілок та інших
організацій з надання фінансових послуг

2/2

9. Особливості
ціноутворення у сфері
послуг

знати основи ринкового ціноутворення, склад
і структуру ціни, особливості її формування
на послуги

Тести,
питання

2

2/2

10. Зарубіжний досвід
фінансового
забезпечення сфери
послуг

Володіти інформацією щодо зарубіжного
досвіду фінансового забезпечення діяльності
підприємств сфери послуг та вміти
визначити можливі напрями використання
цього досвіду у вітчизняній практиці

Тести,
питання
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України

на

засадах

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.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-6) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (Ректорська контрольна робота)

20

Модуль 3 (Захист КПІЗ)

20

Екзамен (теми 1-10) – тести, завдання

40

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

4

