
Навчальна дисципліна:  ЕКОНОМІКА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 
 
Викладач: к.е.н., доц. Третяк В.П. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ: 
Статус: Вибіркова. 
Семестр: 7 
Кількість кредитів: 3 
Мета: формування у студентів 
економічних знань, теоретичних і 
практичних основ функціонування 
організацій, які входять у соціальну 
сферу.  

Завдання:  студент має 
опанувати відповідну сукупність 
знань, вмінь та навичок з основних 
розділів економіки невиробничої 
сфери, зокрема, з організації, аналізу 
й забезпечення ефективності 
господарської діяльності організацій 
сфери послуг. 

Під час вивчення дисципліни 
студент повинен засвоїти знання з 
таких основних питань: 

- місце і роль галузей 
невиробничої сфери в 
суспільному розвитку; 
- законодавчі та нормативні 
основи регулювання діяльності 
галузей невиробничої сфери в 
Україні; 
-   особливості економічних 
відносин в невиробничої сфері; 
-  ресурсне забезпечення 
діяльності організацій 
невиробничої сфери; 

      -  механізм формування та 
використання доходів і прибутків 
організацій невиробничої сфери; 

-  специфіку управління в 
невиробничої сфері. 

 
ЗМІСТ. 
Модуль 1. Економічна природа 
сфери послуг. Характеристика ринку 
послуг, його місце в системі ринкової 
економіки. Економічна сутність 
підприємств соціальної сфери. Місце 
й роль банківських послуг у розвитку 
ринкової економіки. Місце та роль  
небанківських кредитно-фінансових 
установ і юридичних організацій в 
розвитку ринкової економіки. Роль 
страхування  в ринковій економіці. 
Страхова діяльність в Україні. 
Модуль 2. Особливості економічних 
відносин у сфері освіти. Організація 
освітньої діяльності в Україні. 
Функціонування системи охорони 
здоров'я в умовах ринку. Основи 
медичного страхування. Туризм і 
готельне господарство. Особливості 
надання інжинірингових послуг. 
Економіка галузі зв'язку. 
Консалтингова діяльність в Україні. 
Житло – комунальне господарство. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Модуль 2 
 
Розділ 4:  Освіта –  підсистема сфери послуг 
 
Тема 8. Особливості економічних відносин у сфері освіти 
8.1. Економіка освіти в системі економічних наук 
8.2. Ринок освітніх послуг 
8.3. Фінансово-господарська діяльність  учбових закладів 
8.4. Критерії  оцінки ефективності освітньої діяльності 
 
Тема 9. Організація освітньої діяльності в Україні 
9.1. Дошкільна  освіта 
9.2. Загальна середня освіта 

9.3. Професійно-технічна освіта 
9.4. Вища освіта 

9.5. Післядипломна освіта 

 
Розділ 5. Охорона здоров'я 
 
Тема 10. Функціонування системи охорони здоров'я в умовах ринку 
10.1  Організація охорони  здоров'я в Україні 
10.2  Ресурси установ охорони здоров'я 
10.3  Визначення собівартості і ціноутворення в клінічній медицині 
10.4  Ефективність діяльності установ охорони здоров'я 

 
Тема 11. Основи медичного страхування 
11.1. Основні поняття медичного страхування  



11.2. Форми здійснення медичного страхування 
11.3. Діяльність страхових медичних організацій  

 
Розділ 6. Характеристика комплексного туристичного продукту 
 
Тема 12. Туризм і готельне господарство 
12.1. Сутність туризму 
12.2. Ліцензування туристичної діяльності 
12.3. Класифікація видів туризму 
12.4. Економічні показники розвитку туризму 
12.5. Особливості готельних послуг 
 
 

Розділ 7. Ринок інжинірингових послуг 

Тема 13. Особливості надання інжинірингових послуг 

12.1. Економічний зміст інжинірингу 
12.2. Принципи і особливості інжинірингової діяльності 
12.3. Методи визначення вартості інжинірингових послуг 
 
Розділ 8. Зв'язок – галузь невиробничої сфери 
 
Тема 14. Економіка галузі зв'язку 
14.1. Економічна характеристика продукції і послуг зв'язку 
14.2. Трудові ресурси галузі зв'язку 
14.3. Собівартість послуг зв'язку 
 
Розділ 9. Ринок консалтингових послуг 
 
Тема 15. Консалтингова діяльність в Україні 
16.1.  Становлення ринку консалтингових послуг в Україні 
16.2.  Призначення і види   консалтингу 
16.3. Класифікація консалтингових послуг в Україні 
 
 
Розділ 10. Житло – комунальне господарство – галузь невиробничої 
сфери 
Тема 16.  Аналіз галузі соціальної сфери житлово-комунального господарства 
16.1. Показники  плану розвитку житлово-комунального господарства 
16.2. Методика планування розвитку житлового господарства 
16.3. Планування обсягу виробництва комунальних послуг 



 
 

 


