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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення  курсу “Економіка фізичної культури і
спорту”— здобути загальні та спеціальні економічні знання,
навчитися компетентно приймати рішення, обговорювати і оці-
нювати отримані результати, а також сформувати економічну
культуру, щоб швидше адаптуватися в умовах ринкової еконо-
міки.

Завдання курсу:
• розвиток мислення, що сприятиме свідомому розв’язанню

проблем економічного характеру, які можуть виникнути в
майбутній професії;

• формування знань про типові економічні явища, матері-
ально-технічну базу галузі, її фінансування та організа-
цію діяльності;

• ознайомлення з нормативними фінансовими документами
підприємства галузі “Фізична культура і спорт”;

• вивчення ринку галузі “Фізична культура і спорт”, об’єктів
і суб’єктів ринкових відносин.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні
знати:
• предмет, завдання та економічні закони і категорії;
• економічні ресурси і проблеми фінансування галузі “Фізич-

на культура і спорт”;
• особливості матеріально-технічної бази, організації та

змісту діяльності галузі;
уміти:
• користуватися спеціальною та науково-методичною літе-

ратурою;
• аналізувати нормативні фінансові документи галузі “Фізич-

на культура і спорт”;
• проаналізувати зміст фінансово-економічної діяльності;
• охарактеризувати ринок і матеріально-технічну базу га-

лузі.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Економіка фізичної культури і спорту як навчальна дисципліна 
Оплата праці працівників галузі “Фізична культура і спорт” 
Матеріально-технічна база галузі “Фізична культура і спорт” 
Фінансування фізичної культури і спорту 
Організація звіту та звітності 
Ринок галузі “Фізична культура і спорт” 
Економічна ефективність сфери фізичної культури і спорту 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ”

Тема 1. Економіка фізичної культури і спорту як навчальна
дисципліна

Фізична культура і спорт як галузь народного господарства.
Предмет економіки фізичної культури та спорту як навчаль-

на дисципліна.
Продукт галузі “Фізична культура і спорт”.
Попит і пропозиція на ринку галузі.

Література [1–8]

Тема 2. Оплата праці працівників галузі “Фізична культура
і спорт”

Особливості праці.
Нормування праці.
Матеріальне стимулювання праці працівників фізичної куль-

тури та спорту.
Оподатковування доходів фізичних осіб.

Література [1–3; 9–12]
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Тема 3. Матеріально-технічна база галузі “Фізична культура
і спорт”

Основні фонди галузі.
Оборотні фонди.
Показники ефективної експлуатації спортивних споруд.

Література [1; 4; 13–15]

Тема 4. Фінансування фізичної культури і спорту

Бюджетне фінансування.
Позабюджетне фінансування.
Бюджет організації та його складові.
Кошторис на проведення фізкультурно-спортивного заходу.

Література [1; 3; 12; 16–24]

Тема 5. Організація звіту та звітності

Організація звіту та звітності.
Сутність, завдання, об’єкти та методи економічного аналізу.

Література [4; 5; 25–28]

Тема 6. Ринок галузі “Фізична культура і спорт”

Ринок послуг фізичної культури і спорту, його особливості.
Учасники ринкових відносин у галузі “Фізична культура і

спорт”, їх функції.
Об’єкти ринкових відносин у сфері фізичної культури і

спорту.

Література [2; 29–35]

Тема 7. Економічна ефективність сфери фізичної культури
і спорту

Поняття економічної ефективності сфери фізичної культури
і спорту.
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Критерії економічної ефективності сфери фізичної культури
і спорту.

Економічні результати діяльності у сфері фізичної культури
і спорту.

Економічні показники ефективності.

Література [1; 4; 36–41]

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1. Попит. Визначення впливу неціно-
вих факторів на попит.

Практичне заняття 2. Пропозиція. Визначення впливу не-
цінових факторів на пропозицію.

Практичні заняття 3, 4. Розрахунок заробітної плати праців-
ників фізичної культури і спорту.

Практичне заняття 5. Визначення податку з доходів фізич-
них осіб.

Практичні заняття 6, 7. Бюджет фізкультурно-спортивної
організації: складання, розрахунок.

Практичне заняття 8. Кошторис поїздки на змагання: скла-
дання, розрахунок.

Практичне заняття 9. Кошторис на проведення фізкуль-
турно-спортивного заходу: складання, розрахунок.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Фізична культура і спорт як галузь народного господар-
ства.

2. Роль економіки у розвитку фізичної культури і спорту.
3. Економічні проблеми у сфері фізичної культури і спорту.
4. Складові економіки спорту.
5. Етапи розвитку економіки фізичної культури і спорту.
6. Тенденції, характерні для розвитку галузі “Фізична куль-

тура і спорт” в умовах формування ринкових відносин.
7. Соціальні норми і нормативи розвитку галузі “Фізична

культура і спорт”.
8. Предмет економіки фізичної культури і спорту.
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9. Продукт галузі “Фізична культура і спорт”.
10. Ринок праці галузі “Фізична культура і спорт”.
11. Формування попиту та пропозиції на ринку праці у сфері

фізичної культури і спорту.
12. Проблема безробіття в галузі “Фізична культура і спорт”.
13. Переваги та недоліки оплати праці спеціалістів фізичної

культури і спорту, які зайняті в бюджетній та позабюд-
жетній сферах.

14. Особливості праці працівників фізичної культури і спорту.
15. Нормування праці.
16. Оплата праці та її функції.
17. Реальна та номінальна зарплата.
18. Погодинна та відрядна оплата праці.
19. Оплата праці за тарифною сіткою. Преміювання.
20. Місце податку на дохід з фізичних осіб у системі оподат-

кування.
21. Особливості нарахування податку на доходи з фізичних

осіб.
22. Ставка податку на доходи з фізичних осіб.
23. Порядок сплати податку на доходи з фізичних осіб.
24. Загальна характеристика основних фондів, їх типи.
25. Класифікація основних фондів.
26. Знос основних фондів, його розрахунок.
27. Ремонт і відновлення основних фондів.
28. Амортизація. Методи нарахування.
29. Оборотні фонди.
30. Табельне майно.
31. Показники ефективної експлуатації спортивних споруд.
32. Бюджетне фінансування.
33. Позабюджетне фінансування.
34. Бюджет організації.
35. Кошторис витрат.
36. Види кошторисів у галузі “Фізична культура і спорт”.
37. Організація звіту. Етапи здійснення.
38. Принципи бухгалтерського обліку.
39. Бухгалтерський баланс фізкультурно-спортивної органі-

зації.
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40. Організація звітності та порядок її проведення.
41. Сутність економічного аналізу та його значення.
42. Етапи здійснення економічного аналізу.
43. Завдання економічного аналізу.
44. Об’єкти і методи економічного аналізу.
45. Поняття ринку. Види ринків.
46. Класифікація соціально-культурних послуг галузі “Фізич-

на культура і спорт”.
47. Особливості ринку фізичної культури і спорту.
48. Попит на ринку послуг фізичної культури і спорту. Його

визначення.
49. Фактори, що впливають на попит.
50. Пропозиція на ринку послуг фізичної культури і спорту.

Її визначення.
51. Фактори, що впливають на пропозицію.
52. Ринкові відносини у сфері фізичної культури і спорту.
53. Учасники ринкових відносин у сфері фізичної культури і

спорту, їх функції.
54. Об’єкти ринкових відносин.
55. Поняття економічної ефективності сфери фізичної куль-

тури і спорту.
56. Критерії економічної ефективності сфери фізичної куль-

тури і спорту.
57. Економічні результати діяльності у сфері фізичної куль-

тури і спорту.
58. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності

фізкультурно-спортивної організації.
59. Етапи розрахунку фізкультурної роботи, що здійснюєть-

ся на підприємстві.
60. Економічні показники ефективності.
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