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Силабус курсу «Економіка культури» 

2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу Економіка культури 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв,  

кафедра соціокультурного менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри соціокультурного 

менеджменту 

Контактна інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17, maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua, 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/maksymchuk-maksym-vitaliyovych, 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через 

Telegram. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/ekonomika-kul-tury 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти теоретико-методологічними 

засадами економіки та опанувати концептуальні основи з їх 

використання у сфері культури. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій сучасної економічної науки, так і економічних процесів та 

інструментів, які використовуються у соціокультурній сфері для її 

ефективного функціонування.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Економіка культури» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності для 

освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у 

2-му та 3-му семестрах у загальному обсязі 3 кредити – 2 кредити у 2-

му та 1 кредит у 3-му семестрі (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS) для денної форми навчання. 

Мета та цілі курсу Мета на основі використання найновіших здобутків сучасної 

економічної науки та інших галузей знань сформувати у студентів 

системні знання наукових основ економіки культури та глибоке 

розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього 

напряму економічних досліджень, а також оволодіння майбутніми 

фахівцями навичками самостійної роботи й використання економічних 

методів і прийомів у соціокультурній діяльності. 

 

Цілями курсу є: 

 набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ 

економіки культури, опанування концептуальних положень з 

функціонування економічної сфери на ринкових засадах; 

 формування в студентів уявлень щодо сутності та особливостей 
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економічних законів у сфері культури, моделювання процесів 

економічного розвитку культури; 

 набуття студентами навичок аналізу ефективності у соціально-

культурній сфері та управління якістю надання культурних послуг; 

 опанування студентами практичного досвіду використання 

економічного інструментарію на основі ознайомлення зі специфікою й 

здобутками економіки культури в Україні та за кордоном. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

 

1. Федосова О. В. Економіка культури і мистецтва : підручник. К. : Вища 

школа, 1992. 232 с. 

2. Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. К. : АРТеК, 2005. 346 с. 

3. Безклубенко С. Д. Політекономія мистецтва. К. : ДАКККіМ, 2003. 

186с. 

4. Овчаренко С. В. Гуманітарна та культурна політика : навчальний 

посібник. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

5. Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся». 

1996. 416 с. 

 

Додаткова література:  

 

6. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль. Львів : 

Літопис, 2008. 358 с. 

7. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід 

та напрями розбудови : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2017. 

528 с. 

8. Кольбер, Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв : посібник для 

студентів вищих навчальних закладів мистецької освіти. Львів : 

Кальварія, 2004. 235 с. 

9. Кочубей Н .В. Соціокультурна діяльність. Суми : Університетська 

книга, 2015. 122 с. 

10. Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка : навчальний посібник. 

Львів: Апріорі, 2010. 408 с. 

11. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. 

Кн. 1. Одеса: Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с. 

12. Музей : менеджмент і освітня діяльність / упор. Г. Аартс, З. Мазурик. 

Львів : Літопис, 2009. 233 с.  

13. Поплавський М. М. Шоу-бізнес : теорія, історія, практика : підручник. 

К., 2001. 560 с. 

14. Панчишин С. М., Островерх П. І., Буняк В. Б. Аналітична економія : 

Макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2-х книгах. Книга 1 : 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. К. : Знання, 2009. 723 

с. 

15. Антонюк О. В Менеджмент культурно-мистецької сфери. Часопис 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2011. 

№ 2. С. 104-110. 

16. Глєбова А. О. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу 

організації фінансування соціально важливих проектів на основі 

фандрейзингу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 206-211. 

17. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в 

сучасному світі. URL: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php. 

18. Гриценко О. А., Солодовник В. В. Аналіз досвіду державного 
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протекціонізму щодо культурних індустрій у світі й в Україні та 

розробка відповідних рекомендацій URL: 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2003_3.php. 

19. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : 

монографія / ред. С. І.Здіорук. К: НІСД, 2006. 403 с. 

20. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики 

України : монографія / за заг. ред. І. В. Розпутенка. К. : НАДУ, 2008. 

124 с. 

 

Інтернет-джерела: 

 

21. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

22. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

23. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

24. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua. 

25. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua. 

26. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua. 

27. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: 

https://mkip.gov.ua/. 

28. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

29. ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України". URL: 

http://www.ief.org.ua. 

30. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України". URL: http://www.ird.gov.ua. 

31. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua. 

32. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua. 

Тривалість курсу Два семестри. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС – 90 годин для денної форми навчання. З яких: 62 

години годин аудиторних занять (32 години у 2-му та 30 годин у 3-му 

семестрі), з них 32 години лекцій (16 годин у 2-му та 16 годи у 3-му 

семестрі), 16 годин практичних занять у 2-му семестрі та 42 години  

самостійної роботи (28 годин у 2-му та 14 годин у 3-му семестрі). 

Очікувані результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка 

культури» студент повинен набути компетентності: 

 

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між 

культурними, соціальними та економічними процесами. 

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, 

політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку 

культури. 

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних 
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стратегій соціокультурного розвитку. 

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний 

інструментарій для розробки та оперативного управління 

соціокультурними проектами. 

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, 

управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення. 

ФК7. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на 

основі їх делегування. 

ФК13. Здатність розробляти соціокультурні проекти та 

забезпечувати їх операційну реалізацію. 

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

 

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати 

термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності. 

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію. 

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови. 

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.  

ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати 

інтереси проекту / сектора, галузі. 

 

Ключові слова Економіка, економічна діяльність у сфері культури, господарство, 

господарська діяльність у сфері культури, економіка культури, ринок 

культурних послуг, культурні блага, культурні товари та послуги, 

піраміда потреб, задоволення потреб, виробництво, створення, 

розподіл, споживання, обмін, зберігання, інститут, інституція, 

інституціоналізм, культурна політика, культурний протекціонізм, 

культурна стратегія, фандрейзінг, культурний фонд, культурні ресурси, 

культурний потенціал та капітал. 

Формат курсу Денний. 

Форми навчання Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Тема 1. Вступ до дисципліні. Економіка, господарство, культура. 

Тема 2. Культура як сфера економічних відносин. Економічні закони в 

сфері культури. 

Тема 3. Культура та мистецтво як вид економічної діяльності в системі 

національної економіки: історія та сучасність. 

Тема 4. Культурна діяльність та культурні послуги. 

Тема 5. Суспільне благо. 

Тема 6. Культурні блага та культурні цінності. 

Тема 7. Особливості сфери культури та економіка культури. 

Тема 8. Особливості культурної послуги. 

Тема 9. Система господарювання у сфері культури та її базові 

елементи. 

Тема 10. Відносини власності у сфері культури. 

Тема 11. Управління культурною сферою та фінансування культури. 

Тема 12. Ціноутворення на культурні товари та культурні послуги. 
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Тема 13. Оплата праці в сфері культури. 

Тема 14. Інституційно-правові аспекти економіки культури. 

Тема 15. Культурна політика. 

Тема 16. Особливості економічного розвитку культурної сфери в 

Україні. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Для денної форми навчання екзамен в кінці 3-го семестру,  

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

(зокрема, економічних) дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату економічної теорії, розуміння джерел 

економічного розвитку соціокультурної сфери. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання курсу «Економіка культури» будуть 

використовуватися такі навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання 

(лекції, презентації);  

- метод колаборативного та проектно-орієнтованого навчання; 
(групові проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних 

спільнотах, формування простору прояву пізнавальних ініціатив та 

інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний метод (практичні заняття, навчальна діяльність 

студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні завдання, 

розв'язання пізнавальних завдань на основі евристичних програм і 

вказівок);  

- дослідницький метод (студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким чином, використовуються навчальні техніки для активізації 

процесу навчання з одного боку у вигляді проблемних лекцій, 

спрямованих на розвиток логічного мислення студентів, з іншого боку 

використовуються практичні заняття, що передбачають обмін думками 

і поглядами учасників з приводу теми заняття, а також проведення 

дискусій, які розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість застосувати теоретичні знання під час практичного 

розв’язування проблемних ситуацій. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу базується на використанні загально вживаних програм 

і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
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студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Орієнтовний перелік описових питань для проведення екзамену: 
1. Дайте визначення поняттю «комодифікація». Охарактеризуйте процес 

комодифікації.  

2. Загальне поняття та структура системи господарювання у сфері культури. 

3. Ринок товарів і послуг в сфері культури. Основні риси його 

функціонування.  

4. Господарський механізм організацій культури: загальні та специфічні 

риси. 

5. Основні види ресурсів культурної галузі.  

6. Базові ознаки та складові компоненти економічної діяльності організацій 

культури. 

7. Основні показники для аналізу забезпеченості населення установами 

культури.  

8. Методи управління економічною діяльністю організацій культури. 

9. Культурна інфраструктура, її склад та елементи.  

10. Власність як економічна категорія. Різновиди власності. 

11. Суб’єкти діяльності у сфері культури.  

12. Інтелектуальна власність. Авторське право. 

13. Які органи державної влади і на яких ієрархічних рівнях залучені до 

процесу управління культурної сферою?.  

14. Загальні принципи адміністрування сферою культури. 

15. Дайте визначення поняттю «соціально-культурна послуга», які її 

характерні ознаки?  

16. Децентралізація влади та розвиток соціально-культурної сфери в Україні. 

17. Які види культурних благ існують? 

18. Моделі фінансування закладів культури і мистецтв. 

19. Що таке культурні цінності та культурні блага?  
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20. Формування комплексного підходу щодо розвитку фандрайзингу в сфері 

культури. 

21. Розкрийте економічний зміст культурної діяльності. 

22. Специфіка підприємств сфери культури. 

23. Які функції виконує економіка культури? 

24. Суть і функції оплати праці. Принципи організації оплати праці. 

25. Що є предметом вивчення економіки культури, які основні завдання вона 

виконує? 

26. Типологія організаційних моделей культурної політики. 

27. Дайте визначення поняття «економіка культури», розкрийте його суть і 

зміст. 

28. Принципи державної політики в сфері культури. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу «Економіка культури» 
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Література, ресурси в Інтернеті Завдання, год 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о
н

ан
н

я 

ІІ семестр 

1/2 

год. 

Тема 1. Вступ до дисципліні. 

Економіка, господарство, культура 

1.1. Культура як специфічна сфера 

людської діяльності. 1.2. Суть та 

зміст господарства та економіки. 

1.3. Економіка культури як система 

наукових знань та як практична 

діяльність. 1.4. Організації та заклади 

культури як гравці ринкової 

економіки. 1.5. Методи досліджень 

економіки культури. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Культура як 

суспільний процес і 

об’єкт економічних 

відносин. 

2. Основні завдання 

культури як 

організаційної системи. 

3. Роль і значення 

економічних відносин у 

формуванні і розвитку 

культури. 

4. Взаємозв'язки і 

взаємовідношення 

теорії культури і теорії 

економіки культури.  

5. Основні методи 

дослідження в 

економіці культури як 

науковій дисципліні. 

6. Роль і місце 

економіки культури і 

мистецтва в системі 

економічних наук. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Історія розвитку 

економіки культури як 

науки. 

2. Зарубіжний досвід 

дослідження економіки 

культури. 

3. Характерні риси 

розвитку економіки 

культури на сучасному 

етапі. 

4. Підготувати реферат 

про відомого вченого-

економіста. (4 год.). 

 

2/2 

год. 

Тема 1. Вступ до дисципліні. 

Економіка, господарство, культура 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 
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Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С.Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника.: http://lsl.lviv.ua. 

3/2 

год. 

Тема 2. Культура як сфера 

економічних відносин. Економічні 

закони в сфері культури 

2.1. Економічні відносини в сфері 

культури. 2.2. Закони та 

закономірності економіки культури. 

2.3. Суть, природа та роль 

економічних принципів в культурній 

діяльності. 2.4. Загальні принципи 

економічного розвитку культури. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Роль економічних 

відносин у 

соціокультурній сфері 

діяльності. 

2. Основні економічні 

закони та 

закономірності, що 

діють у культурній 

сфері 

3. Економічні 

принципи 

функціонування 

соціокультурної сфери 

4. Економічний 

розвиток культури. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Загальне поняття 

економічних відносин. 

2. Види економічних 

відносин. 

3. Структура 

економічних відносин. 

4. Фактори формування 

та розвитку 

економічних відносин. 

(4 год.). 

 

4/2 

год. 

Тема 2. Культура як сфера 

економічних відносин. Економічні 

закони в сфері культури 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 
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Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

5/2 

год. 

Тема 3. Культура та мистецтво як вид 

економічної діяльності в системі 

національної економіки: історія та 

сучасність 

3.1. Національна економіка – загальне 

поняття та принципи 

функціонування. 3.2. Еволюція 

економічної думки в світі та в 

Україні. 3.3. Економічна діяльність в 

сфері культури та мистецтв. 

3.4. Становлення та розвиток 

наукових основ економіки культури. 

3.5. Характеристика наукових 

підходів до економічного аналізу в 

сфері культури та мистецтва. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Поняття 

національної економіки 

та місце у ній 

культурної сфери. 

2. Основні етапи 

розвитку економічної 

думки. 

3. Розвиток 

економічної складової 

культурної діяльності. 

4. Наукові основи 

економіки культури. 

5. Наукові підходи до 

економічних 

досліджень в сфері 

культури та мистецтва. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Поняття 

національної економіки 

та національної 

культури. 

2. Класифікатор видів 

економічної діяльності 

(КВЕД-2010). 

3. Креативний сектор 

економіки. 

4. Значення культури та 

мистецтва в різних 

історичних епохах. (4 

год.). 

 

6/2 

год. 

Тема 3. Культура та мистецтво як вид 

економічної діяльності в системі 

національної економіки: історія та 

сучасність 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 
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Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua.  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

7/2 

год. 

Тема 4. Культурна діяльність та 

культурні послуги 

4.1. Поняття культурних послуг. 

Загальні характеристики культурної 

діяльності та складові її економічного 

успіху. 4.2. Економічне середовище 

культурної діяльності. 4.3. Культурне 

середовище економіки. 

4.4. Економіка культури як відкрита 

динамічна система. 4.5. Види 

культурних послуг в Україні та за 

кордоном. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Поняття культурних 

послуг. 

2. Економічні фактори 

та середовище 

культурної діяльності. 

3. Культурне 

середовище розвитку 

національної 

економіки. 

4. Системний підхід у 

дослідженні економіки 

культури. 

5. Види культурних 

послуг. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Культурні послуги в 

Україні та за кордоном.  

2. Характерні риси 

культурної діяльності. 

3. Економіка послуг: 

історія розвитку. 

4. Фактори надання 

культурних послуг. (4 

год.). 

 

8/2 

год. 

Тема 4. Культурна діяльність та 

культурні послуги 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 
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бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

9/2 

год. 

Тема 5. Суспільне благо 

5.1. Поняття суспільного блага. 

5.2. Види та функції суспільних благ. 

5.3. Класифікація суспільних благ. 

5.4. Процес організації виробництва 

суспільних благ та його складові. 

5.5. Взаємозв’язок елементів 

економічної системи та їх функції у 

виробленні суспільного блага. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Зміст поняття 

суспільного блага. 

2. Класифікація та 

функції суспільних 

благ. 

3. Виробництво 

суспільних благ та його 

складові. 

4. Значення 

економічної системи 

для виробництва 

суспільних благ. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Історія розвитку 

поняття суспільного 

блага. 

2. Значення 

суспільного блага у 

життєдіяльності 

людини. 

3. Історія дослідження 

суспільного блага. (3 

год.). 

 

10/2 

год. 

Тема 5. Суспільне благо 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua.  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

  

11/2 

год. 

Тема 6. Культурні блага та культурні 

цінності 

6.1. Суть культурних благ та 

культурних цінностей. 6.2. Методи 

оцінювання культурних благ та 

оцінки культурних цінностей. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Поняття культурного 

блага та культурних 

цінностей.  

2. Методи оцінки 
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6.3. Культурні цінності в системі 

господарювання держави. 

6.4. Планування виробництва 

культурних благ. 

культурних благ.  

3. Вплив культурних 

цінностей на систему 

господарювання. 

4. Планування 

створення культурних 

благ. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Культурні ресурси та 

їх роль у соціально-

економічному 

розвитку. 

2. Історія дослідження 

культурних благ та 

культурних цінностей. 

3. Значення культурних 

благ та культурних 

цінностей в різні 

історичні періоди. (3 

год.). 

12/2 

год. 

Тема 6. Культурні блага та культурні 

цінності 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

  

13/2 

год. 

Тема 7. Особливості сфери культури 

та економіка культури 

7.1. Організаційний механізм 

функціонування сфери культури. 

7.2. Ринкові засади економіки 

культури. 7.3. Вплив позаринкових 

чинників на розвиток сфери 

культури. 7.4. Головні форми 

управління культурою та 

регулювання сфери культури. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Організаційно-

економічний механізм 

функціонування сфери 

культури.  

2. Значення ринкового 

механізму у розвитку 

культури. 

3. Позаринкові 

чинники розвитку 

культури. 

4. Проблеми 

управління сферою 
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культури. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Специфіка розвитку 

сфери культури в 

економічній системі. 

2. Ретроспектива 

розвитку сфери 

культури. 

3. Перспективи 

розвитку сфери 

культури. (3 год.). 

14/2 

год. 

Тема 7. Особливості сфери культури 

та економіка культури 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

  

15/2 

год. 

Тема 8. Особливості культурної 

послуги 

8.1. Зміст і еволюція поняття 

культурної послуги. 8.2. Змістові 

економічні теорії надання культурних 

послуг. 8.3. Типи та види культурних 

послуг. 8.4. Класифікація 

економічних видів соціокультурної 

діяльності. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Зміст поняття 

культурних послуг та 

його еволюція. 

2. Теорії надання 

культурних послуг. 

3. Класифікація 

культурних послуг. 

4. Економічна 

класифікація 

культурної та 

митецької діяльності. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Специфіка надання 

культурних послуг. 

2. Роль та значення 

культурних послуг у 

сервісній економіці. 

3. Інституції, що 

надають культурні 

послуги. (3 год.). 
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16/2 

год. 

Тема 8. Особливості культурної 

послуги 

 

практ. 

заняття 

Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

  

ІІІ семестр 

1/2 

год. 

Тема 9. Система господарювання у 

сфері культури та її базові елементи 

9.1. Загальне поняття та структура 

системи господарювання у сфері 

культури. 9.2. Історичний контекст 

розвитку та еволюція системи 

господарювання у сфері культури. 

9.3. Господарський механізм 

організацій культури: загальні та 

специфічні риси. 9.4. Основні 

підсистеми господарського механізму 

організацій культури. 9.5. Базові 

ознаки та складові компоненти 

економічної діяльності організацій 

культури.  

лекція Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Методи управління 

економічною 

діяльністю організацій 

культури. 

2. Статистичні 

показники, що 

характеризують 

систему 

господарювання у 

сфері культури. (2 

год.). 

 

2/2 

год. 

Тема 10. Відносини власності у сфері 

культури 

10.1. Власність як економічна 

категорія. 10.2. Різновиди власності. 

10.3. Інтелектуальна власність. 

10.4. Авторське право.10.5.  Сучасний 

стан розвитку сфери інтелектуальної 

власності в Україні. 

лекція Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Поплавський М. М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Економічні теорії 

власності. 

2. Історія розвитку 

авторського права в 

Україні. 

3. Проблеми 

формування відносин 

власності у сфері 

культури на сучасному 

етапі. (2 год.). 
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3/2 

год. 

Тема 11. Управління культурною 

сферою та фінансування культури 

11.1. Загальні принципи 

адміністрування сферою культури.  

11.2. Децентралізація влади та 

розвиток соціально-культурної сфери 

в Україні. 11.3. Моделі фінансування 

закладів культури і мистецтв. 

11.4. Формування комплексного 

підходу щодо розвитку фандрайзингу 

в сфері культури. 

лекція Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С.В. Гуманітарна та 

культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Чинники 

адміністрування 

сферою культури. 

2. Визначити та 

проаналізувати 

завдання 

фандрайзингу. (2 год.). 

 

4/2 

год. 

Тема 12. Ціноутворення на культурні 

товари та культурні послуги 

12.1. Ціна, ціноутворення, закон 

попиту та пропозиції. 12.2. Ціна 

культурного продукту та послуги, її 

роль в культурній діяльності. 

12.3. Ринкові механізми 

ціноутворення в сфері культури та 

«провали» ринку. 12.4. Регулювання 

ціноутворення на культурні послуги: 

історія і сучасність. 

лекція Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Інституційні та 

ринкові чинники 

ціноутворення в сфері 

культури. 

2. Зміст процесу 

ціноутворення. (2 год.). 

 

5/2 

год. 

Тема 13. Оплата праці в сфері 

культури 

13.1. Економічна природа заробітної 

плати, функції заробітної плати. 

13.2. Характеристика оплати праці в 

культурній сфері. 13.3. Основні 

принципи організації оплати праці в 

сфері культури. 13.4. Форми та 

системи оплати праці. 13.5. Тарифна 

система оплати праці. праці в сфері 

культури. 

лекція Федосова О.В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С.В. Гуманітарна та 

культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Динаміка оплати 

праці у сфері культури 

в Україні. 

2. Загальне поняття 

оплату праці. (2 год.). 

 

6/2 

год. 

Тема 14. Інституційно-правові 

аспекти економіки культури  

14.1. Значення інституційних і 

правових чинників для економічного 

розвитку культури. 14.2. Інституційна 

підтримка розвитку культурної 

сфери. 14.3. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення 

функціонування культури. 

14.4. Економічна поведінка суб’єктів 

культурної діяльності та її зав’язок з 

лекція Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. 

К.: АРТеК 2005 346с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Інституційні 

чинники формування 

соціокультурного 

середовища. 

2. Правові засади 

регулювання розвитку 

культури в Україні. (2 

год.). 
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інституційним середовищем. В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

7/2 

год. 

Тема 15. Культурна політика 

15.1. Загальне поняття культурної 

політики. 15.2. Типи культурної 

політики. 15.3. Історичні аспекти 

розвитку культурної політики. 

15.4. Використання культурних 

цінностей у формування 

національних інтересів. 

15.5. Зарубіжний досвід формування 

та реалізації культурної політики. 

15.6. Розвиток культурної політики в 

України. 

лекція Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Зарубіжні моделі 

культурної політики (1 

год.). 

 

8/2 

год. 

Тема 16. Особливості економічного 

розвитку культурної сфери в Україні 

16.1. Значення культурної сфери для 

розвитку національної економіки 

України. 16.2. Економічні критерії та 

показники ефективності 

функціонування культурної сфери в 

Україні. 16.3. Методи та напрями 

удосконалення функціонування 

культурної сфери на сучасному етапі 

розвитку України. 

лекція Федосова О. В. Економіка 

культури і мистецтва. 

Підручник. К.: Вища школа, 

1992. 232 с. 

Безклубенко С. Д. 

Політекономія мистецтва. К.: 

ДАКККіМ, 2003 186с. 

Овчаренко С. В. Гуманітарна 

та культурна політика. 

Навчальний посібник. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с. 

Поплавський М.М. Менеджер 

культури: Підручник. К.: МП 

«Леся». 1996. 416 с. 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: 

http://lsl.lviv.ua. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Моделі культурної 

політики, що 

використовуються в 

Україні (1 год.). 

 

 


