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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Характеристика дисципліни
за формами навчання
Денна

Заочна

Вид дисципліни

обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

161

Курс

6

Семестр

11

Кількість модулів

2

Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:

161

Аудиторні

61

Модульний контроль

10

Семестровий контроль
Самостійна робота

100

Форма семестрового контролю

залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Мета дисципліни - забезпечення майбутніх фахівців теоретичними
знаннями про економічно -правові

основи

фізичного виховання щодо

використання їх в управлінні фізкультурним рухом в Україні;
Завдання дисципліни:
Ознайомити майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту з
економічно -правовими основами фізичного виховання.
Ознайомити з основними елементами ринку та ринкових відношень у
сфері фізичної культури і спорту.
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Сформувати знання щодо ринкових відношень та особливостей їх
застосування у сфері фізичного виховання і спорту.
Окреслити основні

умови, форми і принципи підприємництва у сфері

фізичної культури і спорту.
Сформувати знання щодо загальних принципів фінансування фізичної
культури і спорту.
3. Результати навчання за дисципліною
1.

Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України.

2.

Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати

демократичні технології прийняття рішень. Повага до українського народу,
держави України, її символіки, культури, мови.
3.

Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською

свідомістю.
4.

Володіння

основними

управлінськими

навичками

та

управлінськими

навичками

та

маркетинговими стратегіями.
5.

Володіння

основними

маркетинговими стратегіями спортивно-масової діяльності.
6.

Здатність застосовувати знання про економічні, правові та

організаційні концепції функціонування фізичної культури і спорту в
професійній діяльності.
7.

Здатність до розв’язання складних спеціалізованих завдань та

практичних проблем, що виникають під час професійної діяльності
8.

Знати специфіку освіти як явища культури і соціального інституту в

його історичній і соціокультурній динаміці.
9.

Вміти моделювати навчальний процес, підготовку навчальних

(робочих) планів і програм у ВНЗ, а також проектувати навчально-пізнавальну
та самостійну діяльність студентів в сфері фізичної культури та спорту.
10.

Вміти організувати роботу в сфері фізичного виховання, спорту та

туристичної діяльності.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна
робота

Семінарських

Усього

Назва змістових модулів, тем

Лекцій

Розподіл
годин між
видами робіт

Змістовий модуль І.
Фізична культура і спорт як галузь економіки. соціально-економічна
ефективність фізичної культури і спорту
Тема 1. Предмет та завдання курсу «Економічно-правові 36 2
4
30
основи фізичного виховання»
Тема 2. Фізкультурно-спортивні організації в умовах
ринку. Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту.
Тема 3. Фінансування фізичної культури і спорту та її 16
джерела.
Фінансування фізичної культури і спорту
шляхом ринкових відносин у сфері фізичної культури і
спорту в Україні.

2

4

10

Тема 4. Економічні методи управління у сфері фізичної 18
культурі і спорту. Економічні програми олімпійського
руху.
Тема 5. Праця, оплата праці та матеріальні стимули
працівників фізкультури і спорту.

4

4

10

Тема 6. Шляхи розвитку ринкових відносин у сфері 16
фізичної
культури
і
спорту
в
Україні.
Зовнішньоекономічна діяльність системи фізичної
культури і спорту.
Модульний контроль
6

2

4

10

Разом

92 10 16 60

Змістовий модуль 2.
Фізкультурно - спортивне право в законодавстві україни та інших
держав
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Тема 7. Передумови та історія виникнення фізкультурно – 26 2
спортивного права. Міжнародні та регіональні правові
акти у сфері фізичної культури та спорту

4

20

Тема 8. Нормативно-правова база у сфері фізичної культури та
28 4
спорту України. Значення та місце законодавства щодо
фізичної культури та спорту в правовому полі України.

4

20

8

40

Модульний контроль

4

Разом

58 6

Залік
Консультації
Разом за планом

150 16 24 100

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ГАЛУЗЬ
ЕКОНОМІКИ.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Лекція 1. Предмет та завдання курсу «Економічно-правові основи
фізичного виховання».
Основні питання / ключові слова: Економіка фізичного виховання та
спорту як наукова дисципліна. Ринкові відносини у сфері фізичної культури і
спорту.
Лекція 2. Нові види підприємств фізичної культури і спорту та проблеми
їх організації в умовах ринку.
Основні питання / ключові слова: Підприємництво у сфері фізичної
культури і спорту. Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринку.
Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту.
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Лекція 3. Фінансування фізичної культури і спорту та її джерела.
Фінансування фізичної культури і спорту шляхом ринкових відносин у сфері
фізичної культури і спорту в Україні.
Основні

питання

/

ключові

слова:

Бюджетне

та позабюджетне

фінансування фізичної культури і спорту. Відомча класифікація витрат.
Економічна класифікація витрат бюджетів України.
Лекція 4. Економічні методи управління у сфері фізичної культурі і
спорту. Економічні програми олімпійського руху.
Основні питання / ключові слова: Програми олімпійського руху. Фізична
культура і спорт як галузь невиробничої сфери: стан та перспективи розвитку.
Сутність економіки фізичної культури і спорту: концепція закордонних фахівців.
Аналіз взаємовідношень між економікою та розвитком фізичної культури і
спорту.
Лекція 5. Праця, оплата праці та матеріальні стимули працівників
фізкультури і спорту.
Основні питання / ключові слова: Оплата праці в спорті. Винагороди за
працю. Базові системи оплати праці. Закономірний характер ринкових
трансформацій у сфері фізичної культури і спорту.
Лекція 6. Шляхи розвитку ринкових відносин у сфері фізичної культури і
спорту в Україні. Зовнішньоекономічна діяльність системи фізичної культури і
спорту.
Основні питання / ключові слова: Джерела фінансування спортивних
організацій. Власна підприємницька діяльність. Відомчі групи джерел
фінансування. Ринкові відносини в Україні.
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Семінар № 1. Фізична культура і спорт в умовах ринкового господарства.
Основні питання / ключові слова: Ринкові відношення та особливості їх
формування у сфері фізичного виховання і спорту. Основні елементи ринку та
ринкових відношень у сфері фізичної культури і спорту. Суть, види та методика
надання платних послуг у сфері фізичної культури і спорту. Платні послуги, їх
види та порядок організації засобами фізичної культури і спорту. Соціальнокультурні послуги, як основний продукт галузі „Фізична культура і спорт”.
Класифікація фізкультурно-спортивних послуг: Фізкультурно – виховна
послуга;

фізкультурно-оздоровча

Товарна

форма

послуга;

фізкультурно-спортивної

спортивно-оздоровча
послуги.

Форми

послуга.

державного

регулювання ринкових відношень.
Рекомендована література
1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых условиях

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4.Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
Семінар № 2. Нові види підприємств фізичної культури і спорту та
проблеми їх організації в умовах ринку.
Основні питання / ключові слова: Формування ринкових відношень та
необхідність нових видів підприємств фізичної культури і спорту. Методика
організації кооперативів, орендних і спільних підприємств та економічні основи
на господарській діяльності. Організація акціонерних та малих підприємств у
сфері фізичної культури і спорту. Нормативно-правові основи використання
ігорного бізнесу з метою фінансування фізичної культури і спорту в Україні:
лотерейна діяльність; нормативно-правові акти України щодо використання

9

ігорного бізнесу; досвід використання ігорного бізнесу як джерела фінансування
фізичної культури і спорту в країна зарубіжжя.
Рекомендована література
1. Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
2. Зарубежный

спорт:

менеджмент

и

маркетинг.

М.: РНИИФК,

1992.
3. Кощеев А., Крицун Т., Украинец С. Рынок и социальная защита
населения. К., 1991.
4. Кузьмак Б. С., Осинцев А. А. Социально-экономические проблемы
физической культуры и спорта. М. ФиС, 1991. С.9 -78.
Семінар № 3. Маркетинг у сфері фізичної культури і спорту
Основні питання / ключові слова: Підприємницька діяльність у сфері
фізичної культури і спорту та її особливості. Основні умови, форми і принципи
підприємництва у сфері фізичної культури і спорту. Зміст і принципи організації
повного господарського розрахунку підприємств фізичної культури і спорту.
Рекомендована література
1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых условиях

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4. Латышкевич Л. А. И др. Спонсорство в игровых видах спорта:
Методические рекомендации. / Латышкевич Л. А., Мичуда Ю. П., Хромаев З. М.
- К.; Олимпийская литература, 1999. - 44 с.
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Семінар № 4. Фінансування фізичної культури і спорту та його джерела.
Основні питання / ключові слова: Джерела фінансування фізичної
культури і спорту. Нетрадиційні джерела фінансування фізичної культури і
спорту в умовах ринкових відношень. Фінансування спорту високих досягнень.
Фінансування

фізкультурно-оздоровчих

заходів.

Перебудова

системи

фінансування фізичної культури і спорту при переході до ринку.
Рекомендована література
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика
физической культуры и спорта» / Н. И. Куприй, Ю. П. Мичуда. - К.: КГИФК,
1993. - 80 с.
2. Мічуда Ю. П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної
культури і спорту: Навч. посібник для студентів фіз. вих. і спорту. - К.:
Олімпійська література, 1995. - 152 с.
3. Молодежная политика: опыт, проблемы и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. Часть 1. К., 1992.
4. .Шомбергар Р. Японские методы управления производством: девять
простых уроков. М. Экономика, 1988.
5. Экономика физической культуры и спорта. М. ФиС, 1983. С. 8
- 23.
Семінар № 5. Самофінансування галузі фізичної культури і спорту.
Основні питання / ключові слова: Модифікація ролі держави у
забезпеченні розвитку сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку.
Закономірний характер ринкових трансформацій у сфері фізичної культури і
спорту. Фізкультурно-спортивні організації, як юридичні особи. Організаційноправові форми фізкультурно-спортивних організацій: Комерційні організації;
Повне господарче товариство; Товариство по вірі; Акціонерні об’єднання;
Індивідуальні підприємці; Некомерційні організації та інші.
Рекомендована література
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1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых условиях

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4.Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
5.Зарубежный

спорт:

менеджмент

и

маркетинг.

М.: РНИИФК,

1992.
6.Кощеев А., Крицун Т., Украинец С. Рынок и социальная защита
населения. К., 1991.
7.Кузьмак Б. С., Осинцев А. А. Социально-экономические проблемы
физической культуры и спорта. М. ФиС, 1991. С.9 -78.
8.Латышкевич Л. А. И др. Спонсорство в игровых видах спорта:
Методические рекомендации. / Латышкевич Л. А., Мичуда Ю. П., Хромаев З. М.
- К.; Олимпийская литература, 1999. - 44 с.
Семінар № 6. Стан та перспективи розвитку мережі фізкультурно спортивних споруд.
Основні питання / ключові слова: Ефективна експлуатація фізкультурноспортивних споруд. Основні показники ефективної експлуатації фізкультурноспортивної споруди. Сучасний стан мережі фізкультурно-спортивних споруд.
Рекомендована література
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика
физической культуры и спорта» / Н. И. Куприй, Ю. П. Мичуда. - К.: КГИФК,
1993. - 80 с.
2. Мічуда Ю. П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної
культури і спорту: Навч. посібник для студентів фіз. вих. і спорту. - К.:
Олімпійська література, 1995. - 152 с.
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3. Молодежная политика: опыт, проблемы и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. Часть 1. К., 1992.
4. Шомбергар Р. Японские методы управления производством: девять
простых уроков. М. Экономика, 1988.
5. Экономика физической культуры и спорта. М. ФиС, 1983. С. 8
– 2.
Семінар № 7.
працівників

фізичної

Праця, оплата праці та матеріальне стимулювання
культури і спорту. загальна характеристика ринку

праці у сфері послуг.
Основні питання / ключові слова: Особливості трудової діяльності
працівників фізичної культури і спорту. Мета і завдання нормування праці у
сфері фізичної культури і спорту. Форми оплати праці. Шляхи перебудови
системи оплати і стимулювання праці робітників фізичної культури і спорту
при

переході

до ринкових відношень. Загальна характеристика ринку праці

у сфері послуг. Підготовка кадрів для галузі «Фізична культура і спорт».
Організація праці робітників фізичної культури і спорту. Економічні програми
олімпійського руху. Джерела фінансування та розподіл прибутків. Фізкультура і
спорт на ринку праці. Загальна характеристика основних фондів галузі „Фізична
культура і спорт”: основні фонди; матеріальні основні фонди; нематеріальні
основні фонди.
Рекомендована література
1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых условиях

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4.Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
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5.Зарубежный

спорт:

менеджмент

и

маркетинг.

М.: РНИИФК,

1992.
6.Кощеев А., Крицун Т., Украинец С. Рынок и социальная защита
населения. К., 1991.
7.Кузьмак Б. С., Осинцев А. А. Социально-экономические проблемы
физической культуры и спорта. М. ФиС, 1991. С.9 -78.
8.Латышкевич Л. А. И др. Спонсорство в игровых видах спорта:
Методические рекомендации. / Латышкевич Л. А., Мичуда Ю. П., Хромаев З. М.
- К.; Олимпийская литература, 1999. - 44 с.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика
физической культуры и спорта» / Н. И. Куприй, Ю. П. Мичуда. - К.: КГИФК,
1993. - 80 с.
10.Мічуда Ю. П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної
культури і спорту: Навч. посібник для студентів фіз. вих. і спорту. - К.:
Олімпійська література, 1995. - 152 с.
11.Молодежная политика: опыт, проблемы и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. Часть 1. К., 1992.
12.Шомбергар Р. Японские методы управления производством: девять
простых уроков. М. Экономика, 1988.
13.Экономика физической культуры и спорта. М. ФиС, 1983. С. 8
– 23 культура і спорт»
Семінар № 8. Зовнішньо-економічні відносини у галузі «фізична культура
і спорт».
Основні питання / ключові слова: Сутність зовнішньо - економічних
зв’язків,основні принципи та методи їх регуляції. Особливості окремих видів
зовнішньої торгівлі товарами. Структура та зміст зовнішньо – економічних
контрактів. Особливості зовнішньої торгівлі соціально-культурними послугами.
Економіка великих міжнародних спортивних змагань.
Рекомендована література
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1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4.Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
5.Зарубежный

спорт:

менеджмент

и

маркетинг.

М.: РНИИФК,

1992.
Змістовий модуль 2. ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ПРАВО В
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
Лекція 6. Історія виникнення та етапи розвитку фізкультурно –
спортивного права. Міжнародні та регіональні правові акти у сфері фізичної
культури та спорту.
Основні питання / ключові слова: Правові основи фізичної культури та
спорту як науки. Фізкультурно-спортивне право в системі гуманітарних наук про
фізичну культуру та спорт. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері ФК та
С. Законодавство про фізичну культуру та спорт іноземних держав. Допінг та
його законодавче регулювання.
Лекція 7. Нормативно-правова база у сфері фізичної культури та спорту
України. Значення та місце законодавства щодо фізичної культури та спорту в
правовому полі України.
Основні питання / ключові слова: Значення та місце законодавства про
фізичну культуру та спорт в правовому полі України. Правові основи створення
комерційних та некомерційних фізкультурно – спортивних організацій.
Ліцензування у сфері фізичної культури та спорту. Правове регламентування
внутрішньої діяльності спортивної організації.
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Семінар № 9. Законодавче регулювання комерційної та некомерційної
діяльності в сфері фізичної культури та спорту.
Основні питання / ключові слова: Ліцензування у сфері фізичної культури
та спорту. Правове регламентування внутрішньої діяльності фізкультурно –
спортивних організацій. Законодавство України про основи туристичної
діяльності.
Рекомендована література
1.

Гостев Р.Г. Спорт и законодательство. – М.: НИЦ «Еврошкола»,

2001. – 438 с.
2.

Гуськов С.И. Государство и спорт (о государственной политике

зарубежных стран в области физического воспитания и спорта). – М.: (Б. и.),
1996. – 176 с.
3.

Настольная книга спортивного менеджера. Справ. пос. – М.:

«Физкультура, образование и наука», 1997. – 518 с.
4.

Физическая культура и спорт в Российской Федерации.

Вып.1.

Сборник научных статей. – Воронеж: Издат.-полиграф. Фирма «Воронеж», 2000.
– 216 с.

Семінар № 10. Особливості ціноутворення на фізкультурно – спортивні
послуги.
Основні питання / ключові слова: Розрахунок вартості занять окремими
видами спорту. Види податкових та інших пільг для фінансування фізичної
культури та спорту. Ціноутворення та його основні методи. Концепція цінової
дискримінації. Традиційні статті прибутків та витрат некомерційної (бюджетної)
фізкультурно – спортивної організації.
Рекомендована література
1.Арестова Л. В., Шпилько С. П.
новых условиях

Физическая культура: отрасль в

хозяйствования. М. Экономика, 1991. С 8 - 57.

16

2.Артышевский В. Н., Мичуда Ю. П. Расчет економической эфективности
и выгодности физкультурно-оздоровительной работы на предприятии. К., 1991.
3.Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. - К.; Олимпийская литература,
1996. - 296 с.
4.Жмарев Н. В. Управления деятельностью спортивной организации.
«Здоровье». К., 1989.
Семінар №11: Закон України «про фізичну культуру та спорт».
Основні питання / ключові слова: Значення та місце законодавства про
фізичну культуру та спорт в правовому полі України. Субєкти сфери фізичної
культури і спорту. Національний олімпійський комітет України. Фізична
культура у сфері освіти. Спорт: дитячий, дитячо-юнацький, резервний та спорт
вищих досягнень.
Рекомендована література
1.

Кощеев А., Крицун Т., Украинец С. Рынок и социальная защита

населения. К., 1991.
2.

Кузьмак Б. С., Осинцев А. А. Социально-экономические проблемы

физической культуры и спорта. М. ФиС, 1991. С.9 -78.
3.

Латышкевич Л. А. И др. Спонсорство в игровых видах спорта:

Методические рекомендации. / Латышкевич Л. А., Мичуда Ю. П., Хромаев З. М.
- К.; Олимпийская литература, 1999. - 44 с.
4.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика

физической культуры и спорта» / Н. И. Куприй, Ю. П. Мичуда. - К.: КГИФК,
1993. - 80 с.

Семінар

№12.

Економічне

забезпечення

професійного

спорту.

Нормативно – правові основи управління системою спортивних змагань.
Основні питання / ключові слова: Послуги професійного спорту. Ринок
праці професійних спортсменів. Єдина спортивна класифікація України,
спортивні звання та розряди. Спортивне суддівство. Правові основи організації
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спортивних змагань. Умови забезпечення участі юних спортсменів та молоді у
змаганнях. Організація засобів безпеки при проведенні змагань. Правові
відносини в медичному забезпеченні змагань. Правопорушення при підготовці
та проведенні змагань.
Рекомендована література
1.Мічуда Ю. П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної
культури і спорту: Навч. посібник для студентів фіз. вих. і спорту. - К.:
Олімпійська література, 1995. - 152 с.
2.Молодежная политика: опыт, проблемы и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. Часть 1. К., 1992.
3.Шомбергар Р. Японские методы управления производством: девять
простых уроков. М. Экономика, 1988.
4.Экономика физической культуры и спорта. М. ФиС, 1983. С. 8 23.
6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
№

Модуль 1

Модуль 2

Кіль
кіст
ь
оди
ниць

Макс
ималь
на
кількі
сть
балів

Кіль
кіст
ь
оди
ниц
ь

Макс
ималь
на
кількі
сть
балів

п/п

Вид діяльності

Максима
льна
кількість
балів

1

Відвідування лекційних занять

1

5

5

3

3

2

Відвідування семінарських занять

1

8

8

4

4

3

Виконання завдання з самостійної роботи

5

1

5

1

5

4

Робота на семінарському занятті,

10

8

80

4

40

1

15

1

15

в т. ч. доповідь, дискусія, виступ, повідомлення
5

Написання реферату

15

18

6

Модульна контрольна робота

25

3

Всього:

75

2

188

50
117

Розрахунок: 305:100 = 3,05

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Індивідуальне навчальне завдання є видом позааудиторної індивідуальної
діяльності магістра, результати якої використовуються у процесі вивчення
програмового

матеріалу

навчальної

дисципліни.

Завершується

виконання

бакалаврами ІНЗ прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчальне - завдання (ІНЗ) з курсу «Економічно правові основи
фізичного виховання» – це вид науково-дослідної роботи магістра, яка містить
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності.
Мета ІНЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація,
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу,
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час
лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНЗ, вимоги до них та оцінювання:
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3
бали);
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,
історико-педагогічні розвідки (3 бали);
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у
педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).
 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст
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навчального курсу) – 15 балів.
Орієнтовна структура ІНЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у
таблицях.
Критерії оцінювання ІНДЗ (науково-педагогічного дослідження у вигляді
реферату)
№

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів за
кожним
критерієм

п/п

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 2 бали
визначення методів дослідження

2.

Складання плану реферату

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 5 балів
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку даного питання.

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 3 бали
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 2 бали
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина,
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

1 бал

2 бали

Разом

15 балів

Шкала оцінювання ІНЗ (науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання

Кількість
балів,
відповідає рівню

щоОцінка
за
системою

Високий

14-15

Відмінно

Достатній

11-13

Добре

Середній

8-10

Задовільно

традиційною

20

Низький

0-7

Незадовільно

Оцінка з ІНЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні
навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Економічно правові
основи фізичного виховання» магістр може набрати максимальну кількість балів за
ІНЗ – 15 балів.
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
1.Форми державного регулювання ринкових відношень.
2.Загальні принципи фінансування фізичної культури і спорту.
3. Основні

умови, форми і принципи підприємництва у сфері фізичної

культури і спорту.
4.Зміст і принципи організації повного господарського розрахунку підприємств
фізичної культури і спорту.
5.Товарна форма фізкультурно-спортивно формування ринкових відношень та
необхідність нових видів підприємств фізичної культури і спорту.
6.Джерела фінансування фізичної культури і спорту.
7.Фізична культура і спорт як галузь невиробничої сфери: стан та перспективи
розвитку.
8.Сутність економіки фізичної культури і спорту : концепція закордонних
фахівців.
9.Аналіз взаємовідношень між економікою та розвитком фізичної культури і
спорту;
10.Складові економіки спорту;
11.Інтернаціоналізація економіки спорту.
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12.Економічні аспекти міжнародних нормативно-правових актів по фізичній
культурі і спорту.
13.Спортивна хартія Європи.
14.Закономірний характер ринкових трансформацій у сфері фізичної культури і
спорту.
15.Фізкультурно-спортивні організації, як юридичні особи.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Форма контролю — модульне письмове тестування.
Критерії оцінювання модульного письмове тестування:
Оцінка

Кількість
балів

Відмінно

24 - 25

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2)
несуттєвих
помилок (вищий рівень)

Дуже добре

21 - 23

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4)
несуттєвих
помилок (вище середнього рівень)

Добре

18 – 20

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2)
суттєвих
помилок (середній рівень)

Задовільно

13 – 17

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5)
суттєвих
помилок/недоліків (нижче середнього рівень)

Достатньо

10 -13

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і задовольняють
мінімальні вимоги результатів навчання (нижче середнього рівень)

Незадовільно

6–9

Знання, виконання недостатні і не задовольняють мінімальні вимоги
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю
(низький
рівень)

Незадовільно
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні)

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Форма контролю — залік.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

1-5
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1.Фізична культура і спорт як галузь господарювання.
2.Місце фізичної культури і спорту у галузевій структурі господарювання на
Україні.
3.Особливості економічних відношень у сфері фізичного виховання і спорту.
4.Фізкультурно-спортивна послуга та її економічний зміст.
5.Предмет і методи економіки фізичної культури і спорту. Економічні знання
та навички у структурі діяльності спеціаліста фізичного виховання і спорту.
6.Ринкові відношення та особливості їх формування у сфері фізичного
виховання і спорту.
7.Основні елементи ринку та ринкових відношень у сфері фізичної культури і
спорту.
8.Суть, види та методика надання платних послуг у сфері фізичної культури і
спорту.
11. Сутність економіки фізичної культури і спорту: концепція закордонних
фахівців.
12.Підприємницька

діяльність у сфері фізичної культури і спорту та її

особливості.
14.. 15.Платні послуги, їх види та порядок організації засобами фізичної
культури і спорту.
16.Соціально-культурні послуги, як основний продукт галузі „Фізична культура
і спорт”.
17..Класифікація фізкультурно-спортивних послуг: фізкультурно – виховна
послуга; фізкультурно-оздоровча послуга; спортивно-оздоровча послуга.
19.Методика організації кооперативів, орендних і спільних підприємств та
економічні основи на господарській діяльності.
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20.Організація акціонерних та малих підприємств у сфері фізичної культури і
спорту.
21. Нормативно-правові основи використання ігорного бізнесу з метою
фінансування фізичної культури і спорту в Україні: лотерейна діяльність;
нормативно-правові акти України щодо використання ігорного бізнесу; досвід
використання ігорного бізнесу як джерела фінансування фізичної культури і
спорту в країна зарубіжжя.
23.Нетрадиційні джерела фінансування фізичної культури і спорту в умовах
ринкових відношень.
24.Фінансування спорту високих досягнень.
25.Фінансування фізкультурно-оздоровчих заходів.
26.Перебудова системи фінансування фізичної культури і спорту при переході
до ринку.
28.Загальні принципи фінансування фізичної культури і спорту.
32.Економічні аспекти національних нормативно-правових актів по фізичній
культурі і спорту.
33.Модифікація ролі держави у забезпеченні розвитку сфери фізичної культури
і спорту в умовах ринку.
36.Організаційно-правові

форми

фізкультурно-спортивних

організацій:комерційні організації;повне господарче товариство;товариство по
вірі;акціонерні об’єднання;індивідуальні підприємці;некомерційні організації та
інші.
37.Пропозиції та попит на ринку послуг галузі «Фізична культура та
спорт»:сукупний попит;осбистістний попит:
38.Ринок покупця та ринок продавця.
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39.Позабюджетні витоки матеріального забезпечення фізичної культури і
спорту.
40. Матеріально - технічна база галузі «Фізична культура і спорт»:основні фонди
галузі;загальна характеристика основних фондів галузі.
41.Ефективна експлуатація фізкультурно-спортивних споруд.
42.Основні

показники

ефективної

експлуатації

фізкультурно-спортивної

споруди.
43.Сучасний стан мережі фізкультурно-спортивних споруд.
44.Основні умови,

форми і принципи підприємництва у сфері фізичної

культури і спорту.
45.Зміст

і

принципи

організації

повного

господарського

розрахунку

підприємств фізичної культури і спорту.
46.Платні послуги, їх види та порядок організації засобами фізичної культури і
спорту.
47.Маркетинг у сфері фізичної культури і спорту.
Особливості трудової діяльності працівників фізичної культури і спорту.
48.Мета і завдання нормування праці у сфері фізичної культури і спорту.
49.Форми оплати праці.
50.Шляхи перебудови системи оплати і стимулювання праці робітників
фізичної культури і спорту при переході до ринкових відношень.
51.Загальна характеристика ринку праці у сфері послуг.
52.Підготовка кадрів для галузі «Фізична культура і спорт».
53.Організація праці робітників фізичної культури і спорту.
54.Економічні програми олімпійського руху
54 Джерела фінансування та розподіл прибутків.
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56.Фізкультура і спорт на ринку праці.
57.Загальна характеристика основних фондів галузі „Фізична культура і спорт”:
основні фонди; матеріальні основні фонди; нематеріальні основні фонди.
58.Сутність зовнішньо - економічних зв’язків, основні принципи та методи їх
регуляції.
59.Особливості окремих видів зовнішньої торгівлі товарами.
60.Структура та зміст зовнішньо – економічних контрактів.
61.Особливості зовнішньої торгівлі соціально-культурними послугами.
62.Економіка великих міжнародних спортивних змагань.
6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка

Відмінно

Кількість
балів

90-100

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2)
несуттєвих
помилок (вищий рівень)

Дуже добре

82-89

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4)
несуттєвих
помилок (вище середнього рівень)

Добре

75-81

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2)
суттєвих
помилок (середній рівень)

Задовільно

69-74

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5)
суттєвих
помилок/недоліків (нижче середнього рівень)

Достатньо

60-68

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і задовольняють
мінімальні вимоги результатів навчання (нижче середнього рівень)

Незадовільно

35-59

Знання, виконання недостатні і не задовольняють мінімальні вимоги
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю
(низький
рівень)

Незадовільно

1-34
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З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні)
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Економічно правові основи фізичного виховання»
Разом: 161 год., лекції –16 год ,семінарські заняття 24 год, консультації – 9 год., мод..к. р. 10 год

Модулі

ЗМ1. Фізична культура і спорт як галузь економіки. Cоціально-економічна ефективність фізичної культури і спорту

Лекції

1

2

3

4

5

6

Теми лекцій

Предмет та
завдання курсу
«Економічноправові основи
фізичного
виховання»

Фізкультурноспортивні
організації в
умовах ринку.
Підприємництво у
сфері фізичної
культури і спорту.

Фінансування
фізичної
культури і
спорту та її
джерела.

Економічні методи
управління у сфері
фізичної культурі і
спорту. Економічні
програми
олімпійського
руху.

Праця, оплата праці
та матеріальні
стимули працівників
фізкультури і спорту.

Шляхи розвитку
ринкових відносин у
сфері фізичної
культури і спорту в
Україні

Лекції
відвідування

1

1

1

1

1

1

Семінарські
заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

Фізична
культура
і спорт в
умовах
ринково
го
господа
рства

Нові види
підприємств
фізичної
культури і
спорту та
проблеми їх
організації в
умовах ринку.

Маркетинг
у сфері
фізичної
культури і
спорту

Фінансув
ання
фізичної
культури
і спорту
та його
джерела.

Самофіна
нсування
галузі
фізичної
культури
і спорту.

Стан та
перспективи
розвитку
мережі
фізкультурно спортивних
споруд.

Праця, оплата
праці та
матеріальне
стимулювання
працівників
фізичної
культури і
спорту.

Зовнішньо-економічні
відносини у галузі
«фізична культура і
спорт».

10 +1

10 +1

10 +1

10 +1

10 +1

10 +1

Теми семінар.
занять

Робота на
семінар занять+
відвід (бали)

10 +1

10 +1

28

Реферат

15 балів

Види пот. конр.

Модульна контрольна робота №1-3 (75 б.)

Модулі

ЗМ 2. Фізкультурно - спортивне право в законодавстві України та інших держав

Лекції
Теми лекцій

7

8

Історія виникнення та етапи розвитку фізкультурноспортивного права. Міжнародні та регіональні нормативноправові акти у сфері фізичної культури та спорту.

Нормативно-правова база у сфері фізичної культури та спорту
України. Значення та місце законодавства щодо фізичної
культури та спорту в правовому полі України.

Семінарські
заняття

9

Теми
семінарських
занять

Законодавче регулювання
комерційної та
некомерційної діяльності
в сфері фізичної культури
та спорту.

Робота на
семінар
занять.+ відвід.
(бали)
Реферат
Види
поточного
контролю
Підсумковий
контроль

10 +1

10

11

12

Особливості ціноутворення на Закон України «про фізичну Економічне забезпечення
професійного спорту.
фізкультурно
–
спортивні культуру та спорт».
нормативно – правові основи
послуги.
управління системою
спортивних змагань.

10 +1

10 +1

15

Модульна контрольна робота № 4-5 (75 б.)
Залік

10 +1
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8. Рекомендована література:
Основна:
Національна доктрина розвитку ФКіС Державний Комітет України з птань

1.

фізичної культури і споту.-К, 2004. – 16с.
Положення про Міністерство України у спавах сім'ї, молоді та спорту:

2.

Постанова Кабінету Міністрів України [від 8.11.2006], № 1573.
Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення

3.

«Спорт для всіх»: Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту [від 29.05.203],№ 1366.
Положення про Національну раду з питань фізичної культури і спорту:

4.

Указ Президента України [від 3.02.2006],№ 107.
Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю:

5.

Постанова Кабінету Міністрів України [від 5.11.1999],№2061.
.Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і

6.
спорту

на

2007-2011

роки:

постанова

Кабінету

Міністрів

україни

[

від15.11.2006],№1594.
7.

Про затвердження Положення про Комітет з фізичного виховання та

спорту Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України
[від 02.07.2001],№ 491.
8.

Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент: учеб.пособ./

В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко. – К.:МАУП,2005.-752с- 336с.
9.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності Закон України

[від 1.06.2000],№ 3447-ІV.
10.

Гавкалова

Н.Л.

Менеджмент

персонала:

учеб.пособ./Н.Л.Гавкалова,Н.С.Маркова.-2 изд., исправ. И доп.-Х.: ИД «ИНЖЭК»,
2005.-304с.
11.

Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної

культури і спорту в умовах ринку/Ю.П.Мічуда,-К.:Олімпійська література, 2007.216с.
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Додаткова:
1.

Бріскін Ю.А. Параолімпійський спорт: [навч.посіб. для студ.ВНЗ] /

Ю.А.Бріскін, А.В.Передерій, В.В.Строкатов;[ за заг.ред. Ю.А.Бріскіна].Л.:Арал, 2001, - 141с.
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О.Ю.Амосов
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ін.,
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Ред..
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Золотов

М.И.

Экономика

массового

спорта

/М.И.Золотов,

Н.А.Платонова, О.И. Вапнярская.- М.: Физическая культура, 2005-.300с.

