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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Розвиток рекреації в сільській місцевості сприяє поліпшенню еконо-
мічної ситуації в цих регіонах та Україні в цілому. Наша держава має 
великі шанси для позитивного розвитку відпочинку у сільській місцево-
сті. Концепції розвитку сільської місцевості за допомогою туризму і ре-
креації надається чільне значення в економічному механізмі сталого 
розвитку. Цей механізм повинен бути інтегрований в сучасну структуру 
сільської місцевості, де існують різні сфери господарської діяльності. 
Особливу увагу необхідно звернути на сільське та лісове господарства, 
які мають велике значення для екологічно безпечного розвитку і висту-
пають основним капіталом для рекреації і оздоровлення. 

“Рекреація в сільській місцевості” — економічна дисципліна, що ви-
вчає економічні відносини, пов’язані з використанням територій сільсь-
ких поселень для відпочинково-оздоровчої діяльності. Програмою дис-
ципліни “Рекреація в сільській місцевості” передбачено засвоєння осно-
вних понять, завдань і змісту відпочинку в сільській місцевості. 

Мета вивчення цієї дисципліни — систематизувати знання студентів 
з питань оптимального використання сільської місцевості для рекреації і 
оздоровлення. 

Завдання дисципліни:  
• вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання сіль-

ських територій для відпочинку;  
• оволодіння сучасним економічним інструментарієм, який дозво-

лить організувати раціональне використання сільських територій 
для рекреації і оздоровлення.  

Необхідною умовою вивчення дисципліни “Рекреація в сільській мі-
сцевості” є знання студентами краєзнавства, географії, основ екології, 
історії, чинного законодавства в галузі рекреації і оздоровлення. Курс 
“Рекреація в сільській місцевості” логічно пов’язаний і з дисциплінами 
фахового спрямування: “Географія курортів”, “Економіка курортних за-
кладів”, “Організація підприємницької діяльності у сфері курортного 
обслуговування”, “Основи бізнес-планування в курортних закладах”, 
“Курортно-рекреаційний менеджмент”, “Сертифікація та стандартизація 
курортних послуг”, “Маркетинг сфери курортних послуг”, тому їх треба 
узгоджувати. 

Вивчення дисципліни повинно сприяти формуванню у студентів не-
обхідних теоретичних знань з рекреації та оздоровлення у сільській міс-
цевості в сучасних економічних умовах.  
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Для перевірки знань студентів з навчальної дисципліни планується 
поточний контроль. Кінцева перевірка передбачає виконання студента-
ми контрольної роботи і складання заліку. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 
• історію розвитку рекреації в сільській місцевості в Україні та за 

кордоном; 
• географію поширення рекреації та оздоровлення в Україні; 
• теоретичні аспекти розвитку відпочинково-оздоровчих територій; 
• основні економічні категорії відпочинково-оздоровчої діяльності; 
• теоретичні засади і принципи їх використання; 
• економічний механізм функціонування і розвитку відпочинкової 

діяльності в сільській місцевості; 
• законодавче регламентування відпочинку в сільській місцевості 

України; 
уміти:  
• розраховувати ціни на рекреаційно-оздоровчі послуги; 
• розробляти програми дозвілля для рекреантів; 
• складати бізнес-план рекреаційно-оздоровчої діяльності; 
• розраховувати витрати на рекламу. 
При вивченні навчального матеріалу доцільно використовувати ре-

комендовану літературу. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
вивчення дисципліни  

“РЕКРЕАЦІЯ  В  СІЛЬСЬКІЙ  МІСЦЕВОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Предмет і завдання дисципліни  
2 Історія розвитку відпочинку в сільській місцевості України 
3 Історія розвитку відпочинку в сільській місцевості за кордоном 
4 Законодавство України в галузі рекреації та оздоровлення 
5 Громадські організації сприяння відпочинку в сільській  

місцевості 
6 Фактори і напрями розвитку рекреації в сільській місцевості Украї-

ни 
7 Значення рекреації для розвитку сільських територій 
8 Стратегія розвитку відпочинку в сільській місцевості 
9 Стратегія розвитку оздоровлення в сільській місцевості  

10 Реклама відпочинково-оздоровчої діяльності в сільській  
місцевості  

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“РЕКРЕАЦІЯ  В  СІЛЬСЬКІЙ  МІСЦЕВОСТІ” 

Тема  1 .  Предмет і завдання дисципліни  

Предмет і завдання дисципліни “Рекреація в сільській місцевості”, її 
взаємозв’язок з іншими дисциплінами фахового спрямування (краєзнав-
ство, географія, історія, археологія). Мета вивчення дисципліни.  

Структура дисципліни та огляд літератури з відпочинково-оздоровчої 
діяльності. 

Література [31; 32; 35; 37; 42] 

Тема  2 .  Історія розвитку відпочинку в сільській місцевості 
України 

Етапи розвитку відпочинкової діяльності в Україні. Географія поши-
рення відпочинкової діяльності. Мотиви вибору відпочинку в сільській 
місцевості. Сучасний стан і перспективи розвитку відпочинкової діяль-
ності в Україні. Ресурси для розвитку і поширення відпочинку в сільсь-
кій місцевості (національні ремесла, фестини, вечорниці, ярмарки тощо).  

Література [27; 29–34; 40; 41; 43] 
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Тема  3 .  Історія розвитку відпочинку в сільській місцевості  
за кордоном 

Історія розвитку відпочинку в сільській місцевості за кордоном (Ні-
меччина, Австрія, Румунія, Словаччина, Італія, Франція, Голландія, 
США тощо).  

Структура туристичних потоків світу. Визначення потенційної част-
ки туристів для відпочинку в сільській місцевості (за кордоном і в Укра-
їні). 

Література [43; 47–55; 57] 

Тема  4 .  Законодавство України в галузі рекреації  
та оздоровлення 

Законодавчі документи України щодо забезпечення розвитку рекреа-
ції та оздоровлення в сільській місцевості (закони України, декрети, по-
станови Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради Украї-
ни, укази, розпорядження Президента України, галузеві нормативно-
правові акти). 

Тенденції та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчого законо-
давства України. 

Література [1–24; 43–46] 

Тема  5 .  Громадські організації сприяння відпочинку в сільській  
місцевості 

Діяльність українських громадських організацій з сільського туризму 
(Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму, Національна 
туристична організація тощо).  

Діяльність міжнародних організацій (Eurogites, WTO, Центрально-
Східноєвропейська спілка та ін.) з сільського туризму. Логотипи органі-
зацій. 

Література [32; 43; 46; 57] 

Тема  6 .  Фактори і напрями розвитку рекреації в сільській  
місцевості України 

Ключові фактори розвитку відпочинку в сільській місцевості та на-
прями розвитку відпочинково-оздоровчої діяльності.  
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Національні критерії відбору сільських поселень, призначених для 
рекреації та оздоровлення, відмінності між “міським” і “сільським” від-
починком, види відпочинку у сільській місцевості.  

Література [33; 35; 42; 43; 57] 

Тема  7 .  Значення рекреації для розвитку сільських територій  

Вигоди і проблеми розвитку відпочинково-оздоровчої діяльності на 
сільських територіях.  

Економічний ефект, пов’язаний з відпочинком і оздоровленням у 
сільській місцевості: первинний — забезпечення роботою господарства, 
зростання прибутку; вторинний ефект — використання землі та домаш-
ньої худоби, розвиток сільськогосподарських підприємств; третинний — 
розвиток внутрішнього господарства, будівництво будинків, підвищення 
ролі домашнього господарства.  

Література [25; 26; 33; 38; 43; 48; 49] 

Тема  8 .  Стратегія розвитку відпочинку в сільській місцевості 

Планування на місцевому рівні розвитку відпочинку на селі. Інфор-
маційний та оціночний аспекти планування відпочинку на селі.  

Політика, планування і прогнозування розвитку відпочинково-
оздоровчої діяльності у сільській місцевості України.  

Державні та міжнародні програми розвитку відпочинково-оздоровчої 
діяльності в Україні;  

Література [32; 33; 36; 38; 43]  

Тема  9 .  Стратегія розвитку оздоровлення в сільській місцевості 

Зародження і розвиток курортів в Україні, історія вивчення і викори-
стання бальнеологічних ресурсів, класифікація курортів.  

Розвиток оздоровчої діяльності у Львівській області, в тому числі 
становлення і розвиток курортополісу Трускавець, курортів Східниця, 
Немирів, Великий Любінь. 

Значення оздоровлення для населення України, розвиток оздоров-
лення в Україні. Державна політика України щодо розвитку оздоров-
лення. Курортний збір. Вивчення попиту, пропозиції та прогнозування 
розвитку оздоровлення, критичний підхід до української оздоровчої по-
літики.  

Література [28; 36; 39; 43; 56] 
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Тема  10.  Реклама відпочинково-оздоровчої діяльності в сільській 
місцевості  

Особливості реклами відпочинку та оздоровлення в сільській  
місцевості, структура і форма рекламного матеріалу. Види реклами 
(друкована, радіо- та телереклама, поштова реклама тощо), оцінка ефек-
тивності реклами (економічна і комунікативна ефективність). 

Література [32; 42; 43] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою сво-
го прізвища (див. таблицю). 

 
Перша літера 

прізвища студента 
Номер варіанта 

контрольної роботи 
А, М, Ю 1 
Г, П, Ш 2 
Ж, Т, Х 3 
Б, Й, Р 4 
Д, Н, Я 5 
З, У, Щ 6 
В, К, Ц 7 
Є, С, Ч 8 
І, О, Е 9 
Л, Ф 10 

 
Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу та 

активною формою самостійної роботи студента. 
Мета контрольної роботи — закріпити та поглибити теоретичні 

знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни “Рекреація в сільській 
місцевості”, сформувати уміння самостійно працювати з навчальною і 
спеціальною літературою, законодавчими актами, статистичними мате-
ріалами, а також матеріалами власних досліджень. Контрольна робота 
повинна відображати окремі теоретико-практичні аспекти. 

Контрольну роботу студент (слухач) виконує самостійно у формі ре-
ферату загальним обсягом 12–18 сторінок. Вона повинна бути написана 
логічно та технічно правильно оформлена.  

На титульній сторінці контрольної роботи студент (слухач) ставить 
свій особистий підпис і дату. На наступній сторінці має бути завдання 
контрольної роботи у вигляді змісту. Наприкінці роботи обов’язково по-
дається список лише тих джерел, на які автор посилається за текстом. 
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Робота виконується на комп’ютері і подається викладачеві на рецен-
зію не пізніше як за місяць до початку сесії. В разі незадовільної оцінки 
робота повертається студенту на доопрацювання, після чого передається 
для повторної перевірки. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Розвиток оздоровчої діяльності Прикарпаття. 
2. Особливості реклами оздоровлення у сільській місцевості. 
3. Складіть анкету і проведіть соціологічне обстеження попиту на від-

починкові ресурси сіл України. 

Варіант 2 

1. Організація дозвілля рекреантів у сільській місцевості. 
2. Курортний збір. 
3. Складіть анкету і проведіть соціологічне обстеження пропозицій 

щодо відпочинкових ресурсів сіл України. 

Варіант 3 

1. Українські громадські неурядові організації з розвитку відпо- 
чинку у сільській місцевості. 

2. Історія розвитку відпочинкової діяльності у сільській місцевості 
Львівської області. 

3. Складіть анкету для соціологічного обстеження оздоровчих ресурсів 
України. 

Варіант 4 

1. Міжнародні громадські неурядові організації розвитку відпо- 
чинку у сільській місцевості. 

2. Особливості реклами відпочинку у сільській місцевості. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Криму. 

Варіант 5 

1. Законодавча база розвитку рекреаційної діяльності у сільській міс-
цевості. 

2. Історія розвитку відпочинку у Закарпатті. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Одеської області. 
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Варіант 6 

1. Можливості організації дозвілля в сільській місцевості України. 
2. Історія розвитку рекреації в сільській місцевості Івано-

Франківщини. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Миколаївської області. 

Варіант 7 

1. Шляхи і можливості розвитку рекреації в сільській місцевості Укра-
їни. 

2. Законодавче забезпечення розвитку оздоровчої діяльності в Україні. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Івано-Франківської об- 

ласті. 

Варіант 8 

1. Географія поширення рекреації в сільській місцевості України. 
2. Бальнеологічні оздоровчі ресурси України. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Вінницької області. 

Варіант 9 

1. Пелоїдні оздоровчі ресурси України. 
2. Характеристика сільської місцевості Автономної Республіки Крим. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Київської області. 

Варіант 10 

1. Звичаї та обряди етнографічних районів України. 
2. Характеристика сільських поселень Львівської області. 
3. Складіть кадастр оздоровчих ресурсів Закарпатської області. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 

1. Етапи розвитку відпочинку в сільській місцевості. 
2. Характерні для України відпочинкові пропозиції у сільській міс-

цевості. 
3. Характерні для Львівської області відпочинкові пропозиції у сільсь-

кій місцевості. 
4. Характерні для Закарпаття відпочинкові пропозиції у сільській міс-

цевості. 
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5. Характерні для Автономної Республіки Крим відпочинкові пропо-
зиції у сільській місцевості. 

6. Характерні для Німеччини відпочинкові пропозиції. 
7. Характерні для Польщі відпочинкові пропозиції. 
8. Види організації відпочинку у сільській місцевості України. 
9. Мотиви вибору відпочинку у сільській місцевості України. 

10. Мотиви вибору відпочинку у сільській місцевості за кордоном. 
11. Види організації дозвілля у сільській місцевості. 
12. Вигоди від розвитку відпочинку і оздоровлення для сільської міс-

цевості. 
13. Проблеми, які спричиняє розвиток відпочинку і оздоровлення для 

сільської місцевості. 
14. Потенційні ресурси для розвитку відпочинку і оздоровлення. 
15. Відпочинкова діяльність у фермерських господарствах. 
16. Спілка сприяння сільському зеленому туризму України. 
17. Спілка сприяння сільському зеленому туризму Івано-Франківської 

області.  
18. Спілка сприяння сільському зеленому туризму Автономної Респуб-

ліки Крим. 
19. Спілка сприяння сільському зеленому туризму Львівської області. 
20. Центрально-Східноєвропейська спілка з прийому туристів і відпо-

чиваючих. 
21. Логотип Центрально-Східноєвропейської спілки для визначення рі-

вня якості пропозицій сільських господарів. 
22. Логотип Спілки сприяння сільському зеленому туризму України. 
23. Основні методи встановлення цін на рекреаційні послуги. 
24. Зовнішні фактори впливу на рівень цін на послуги ночівель у сіль-

ській місцевості. 
25. Внутрішні фактори впливу на рівень цін на послуги ночівель у сіль-

ській місцевості. 
26. Розрахунок цін на послуги харчування у сільській місцевості. 
27. Розрахунок цін на послуги дозвілля у сільській місцевості. 
28. Стратегія цінового регулювання. 
29. Первинний економічний ефект від розвитку рекреації в сільській мі-

сцевості. 
30. Вторинний економічний ефект від розвитку рекреації в сільській мі-

сцевості. 
31. Третинний економічний ефект від розвитку рекреації в сільській мі-

сцевості. 
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32. Класифікація сільської оселі за типами. 
33. Класифікація сільської оселі за категоріями. 
34. Законодавчі документи щодо розвитку відпочинку на селі. 
35. Законодавчі документи щодо  розвитку оздоровлення населення. 
36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку 

населених пунктів, віднесених до курортних” від 28.12.96. 
37. Державні програми розвитку відпочинкової діяльності в Україні. 
38. Міжнародні програми розвитку відпочинково-оздоровчої ді- 

яльності в Україні. 
39. Класифікація курортів. 
40. Кліматичні курорти. 
41. Пелоїдні курорти. 
42. Бальнеологічні курорти. 
43. Поклади озокериту у Прикарпатті. 
44. Поклади озокериту у світі. 
45. Міжнародна федерація курортної справи. 
46. Історія розвитку бальнеології. 
47. Курортний збір. 
48. Основні методи встановлення цін на оздоровчі послуги. 
49. Основні методи встановлення цін на лікувальні послуги. 
50. Спосіб лікування серцевих недуг. 
51. Кліматотерапія. 
52. Структура рекламного матеріалу з відпочинку в сільській місцевос-

ті. 
53. Форма рекламного матеріалу з відпочинку в сільській місцевості. 
54. Стиль рекламного матеріалу з відпочинку в сільській місцевості. 
55. Види ефективності реклами відпочинку та оздоровлення в сільській 

місцевості. 
56. Відпочинкова діяльність на території об’єктів природо-заповідного 

фонду. 
57. Оздоровча діяльність на території об’єктів природо-заповідного фо-

нду. 
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