




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань  щодо економічних засад і 

принципів організації діяльності суб’єктів господарювання у сфері культури, відпочинку та 

розваг, опанування практичних навичок розрахунку й аналізу економічних показників для 

оцінювання ефективності використання ресурсів, прийняття зважених управлінських рішень. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основи підприємництва і 

менеджменту у сфері культури, відпочинку та розваг. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів і подій; застосовувати основні терміни і категорії щодо організації 

бізнесу у сфері культури, відпочинку та розваг;  використовувати загальні й спеціальні 

методи та інструменти дослідження, необхідні для вирішення проблем культурології.  

3. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурно-

мистецьких подій та явищ; практичного використання професійно-профільних знань, 

умінь і  навичок. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Економіка культури» знайомить 

студентів з економічними засадами організації бізнесу у сфері культури, відпочинку та 

розваг. Розглядаються організаційні та правові засади підприємницької діяльності у сфері 

культури,  відпочинку і розваг. Вивчаються особливості економічного планування діяльності 

у сфері культури, відпочинку і розваг. Розкриваються сутність, види й аналіз ефективності 

використання основних й оборотних активів суб’єктів господарювання у сфері культури. 

Проводиться ознайомлення із сутністю, класифікацією й обліком витрат суб’єктів 

господарювання у сфері культури. Розглядається методика визначення фінансових 

результатів господарської діяльності у сфері культури, відпочинку і розваг.  Вивчаються 

організаційно-економічні засади інвестування бізнесу у сфері культури, відпочинку і розваг. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам теоретичні знання і практичні навички 

щодо планування та використання матеріальних, трудових і фінансових витрат при 

організації бізнесу у сфері культури, відпочинку і розваг. В результаті навчання студенти 

мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й використовувати їх у 

практичній діяльності, спрямованій на реалізації проектів або організації бізнесу у сфері 

культури, відпочинку і розваг. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати: 

1

1.1 

Знати організаційно-економічні 

засади підприємницької діяльності у 

сфері культури, відпочинку і розваг 

 

Лекції,  семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

10 



контрольна 

робота 

1

1.2 

Знати сутність, види і 

документальне забезпечення витрат 

суб’єктів господарювання у сфері 

культури, відпочинку і розваг 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

Знати особливості фінансового 

забезпечення бізнесу у сфері 

культури, відпочинку і розваг 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 

Знати організаційні підходи до 

планування бізнесу у сфері 

культури, відпочинку і розваг 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти: 

2

2.1 

Вміти обирати оптимальну 

організаційно-правову форму 

організації підприємницької 

діяльності у сфері культури, 

відпочинку і розваг з урахуванням 

видів діяльності і способів 

оподаткування 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

2

2.2 

Вміти аналізувати ефективність 

використання основних й оборотних 

засобів підприємства 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

2.3 

Вміти розраховувати собівартість 

продукції, товарів і послуг у сфері 

культури, відпочинку і розваг 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

2Вміти планувати внутрішні й Лекції, семінари, Усні доповіді, 5 



2.4 зовнішні джерела фінансового 

забезпечення підприємницької 

діяльності у сфері культури, 

відпочинку і розваг 

самостійна 

робота 

ситуаційні 

вправи,  

розрахункові 

завдання, 

письмова 

контрольна 

робота 

2

2.5 

Вміти складати бізнес-план 

діяльності у сфері культури, 

відпочинку і розваг 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Розрахункові 

завдання, 

презентація 

бізнес-плану, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

 Комунікація: 

3

3.1 

Демонструвати спілкування з 

колегами та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

бізнес-плану 

5 

2

3.2 

Презентувати результати своїх 

досліджень у вигляді доповіді, 

презентації 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

бізнес-плану 

10 

 Автономність та відповідальність: 

4

4.1 

Вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів для 

забезпечення ефективної діяльності 

у сфері культури, відпочинку і 

розваг у т. ч. в умовах ускладнення 

зовнішніх умов 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

бізнес-плану 

10 

4

4.2 

Нести відповідальність за 

управлінські рішення щодо 

забезпечення стійкого розвитку 

діяльності підприємств у сфері 

культури, відпочинку і розваг у т.ч. 

в умовах ускладнення зовнішніх 

економічних, санітарно-

епідеміологічних умов 

Лекції, семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

бізнес-плану 

10 

   

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН8. Приймати 

ефективні рішення 

щодо розв’язання 

складних задач і 

практичних проблем 

культурного розвитку 

суспільства 

+ + + + + + + + + 

 

+ + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1- 1.4, 2.1-2.5, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12 / 30 балів 

2. Розв’язання розрахунково-аналітичних завдань і ситуаційних вправ: РН 1.1-1.4, 

2.1-2.6, 4.1-4.2 – 18 / 30 балів 

3. Самостійна робота (розробка оперативного фінансового плану): РН 1.3-1.4, 2.5-

2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 9 / 10 балів 

4. Самостійна робота (розробка бізнес-плану): РН 1.3-1.4, 2.5-2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 9 / 

10 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях) і за 

самостійні роботи (розрахунково-аналітичні завдання, ситуаційні вправи, розробка 

фінансового плану та бізнес-плану). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1-1.4, 2.1-2.6 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      



Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем 1-6 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 6 = 12 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота Розв’язання розрахунково-

аналітичних завдань і 

ситуаційних вправ до тем 1-6 

«3» х 6 =18 «5» х 6 = 30 

До теми 5:  Розробка 

оперативного фінансового 

плану 

«9» х 1 = 9 «10» х 1 = 10 

До теми 6: Розробка бізнес-

плану 

«9» х 1 = 9 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-6 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності. 

3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 



викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Розв’язання розрахунково-аналітичних завдань і ситуаційних:  

5 балів – студент у повному обсязі розв’язав завдання/ситуаційну вправу, вільно та 

аргументовано виклав результати, розкрив методику розрахунку. 

4 бали – студент частково розв’язав завдання/ситуаційну вправу, недостатньо 

аргументував результати, методика розрахунку розкрита неповністю. 

3 бали – студент частково розв’язав завдання/ситуаційну вправу. Має суттєві помилки 

у відповіді. 

2. Самостійна робота (розробка оперативного фінансового плану): 

 10-7 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  

6-4 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

3. Самостійна робота  (розробка бізнес-плану): 

10-7 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  

6-4 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

Підсумкова контрольна робота: 

20-15 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує  отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження/ 

підсумкової контрольної роботи 

14-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але бракує аргументації у поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи. Припускається несуттєвих 

неточностей 



11-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, припускається суттєвих неточностей 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених завдань та питань, припускається 

суттєвих помилок, демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1. Організаційні та правові засади 

підприємницької діяльності у сфері культури,  

відпочинку і розваг 

2 2 8 

2 

Тема 2. Основні й оборотні активи 

підприємств у сфері культури: сутність, види й 

аналіз ефективності використання 

2 2 10 

3 

Тема 3. Витрати підприємств у сфері культури: 

сутність, класифікація й облік. Калькуляція 

собівартості продукції, робіт і послуг у сфері 

культури, відпочинку і розваг 

2 2 10 

4 
Тема 4. Фінансові результати господарської 
діяльності у сфері культури, відпочинку і 
розваг 

2 2 12 

5 
Тема 5. Планування бізнесу у сфері культури, 
відпочинку і розваг 

2 2 12 

6 
Тема 6. Інвестування у проекти у сфері 
культури, відпочинку і розваг 

2 2 12 

 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 14 12 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій                – 14 год. 
Семінари   - 12 год 

Самостійна робота      –  64 год. 

 

  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

а) основна: 

1. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Яркіна. – Вид. 

2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2. Господарський кодекс України: наук-практ. коментар / [авт. кол.: 

С.В.Ківалов, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов]; за ред. О.І.Харитонової. – Х.: 
Одіссей, 2012. – 832 с. 

3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К. : 

Атіка, 2012. – 543 с. 

4. Филюк Г.М. Економіка підприємства: тренінг-курс / Г.М. Филюк, 

О.В.Піменова, Т. В.Кравченко, А. М. Магомедова // К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський Університет», 2017. – 280с. 

 

б) додаткова література: 

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М. Бойчик. – К.: 
Кондор – Видавництво, 2016. – 378 с. 

6. Литвиненко Т.М. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності 

заходів корпоративної соціальної відповідальності / у співавторстві. За загальною 

редакцією Супрун Н.А., Ушакової Н.М. – К. Представництво ООН в Україні / 

Ініціатива Глобального договору в Україні 2013.– 22 с. 
7. Проскуріна М.О. До питання визначення структури економіки культури  

 

Електронні інформаційні ресурси: 

1. Грушина А.І. Фінансування підприємств сфери культури і мистецтва в 

Україні: стан і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Science and Education a New 

Dimension. Economics. – 2015. – 1(72). — Режим доступу: www/ 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrushyna_%D0%90._i._funding_enterpri

ses_in_the_culture_and_art_in_ukraine_state_and_development_trends.pdf. 

2. Культура та креативність для порозуміння та розвитку. Стратегія 

Українського культурного фонду на 2019-2021 роки [Електронний ресурс] / 
Український культурний фонд. — Режим доступу: www/ 

https://ucf.in.ua/storage/docs/12022019. 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: 

http://ukrstat.gov.ua/. 

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів  України. Режим 
доступу: https://menr.gov.ua/ 

 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrushyna_%D0%90._i._funding_enterprises_in_the_culture_and_art_in_ukraine_state_and_development_trends.pdf
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrushyna_%D0%90._i._funding_enterprises_in_the_culture_and_art_in_ukraine_state_and_development_trends.pdf
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrushyna_%D0%90._i._funding_enterprises_in_the_culture_and_art_in_ukraine_state_and_development_trends.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/12022019.
http://ukrstat.gov.ua/
https://menr.gov.ua/

