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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу — отримати загальні і спеціальні економічні знан-
ня і навички, огляд особливостей функціювання підприємств у
сфері фізичної культури, спорту і туризму та факторів, що впли-
вають на їх розвиток.

Завдання курсу:
• ознайомлення з особливостями функціювання підприємств

сфери фізичної культури, спорту і туризму;
• ознайомлення з нормативними фінансовими документами

підприємств сфери фізичної культури, спорту і туризму;
• вивчення особливостей матеріально-технічної бази, фонду

заробітної плати та системи оподаткування підприємств у
сфері фізичної культури, спорту і туризму;

• надання знань про економічну сутність продукту та особ-
ливості його впровадження на ринку сфери фізичної куль-
тури, спорту і туризму.

За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• предмет, завдання та економічні закони і категорії;
• фактори, що впливають на розвиток підприємств сфери

фізичної культури, спорту і туризму;
• основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємств у сфері фізичної культури, спорту і туризму;
• особливості розподілу капіталу на підприємствах сфери

фізичної культури, спорту і туризму;
уміти:
• користуватися спеціальною та науково-методичною літе-

ратурою;
• аналізувати нормативні фінансові документи сфери фізич-

ної культури, спорту і туризму;
• визначати недоліки у фінансуванні матеріально-технічної

бази, давати рекомендації щодо їх поліпшення;
• розраховувати заробітну плату працівників сфери фізич-

ної культури, спорту і туризму залежно від факторів, що
на неї впливають.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ,
СПОРТУ І ТУРИЗМУ”

№  
пор. Назва теми 

1 
2 
 

3 
4 
5 
 

6 

Фізична культура, спорт і туризм як динамічна галузь економіки 
Економічна сутність продукту сфери фізичної культури, спорту і 
туризму 
Матеріально-технічна база галузі “Фізична культура, спорт і туризм” 
Оплата праці в галузі “Фізична культура, спорт і туризм” 
Фінансово-господарська діяльність фізкультурно-спортивних 
організацій 
Система оподаткування організацій сфери фізичної культури, спорту і 
туризму 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ,
СПОРТУ І ТУРИЗМУ”

Тема 1. Фізична культура, спорт і туризм як динамічна
галузь економіки

Місце фізичної культури, спорту і туризму в галузевій струк-
турі народного господарства.

Фізична культура, спорт і туризм як галузь невиробничої
сфери.

Предмет економіки фізичної культури, спорту і туризму.
Економічне і соціальне значення фізичної культури, спорту і

туризму.
Динамічність економічної системи послуг у сфері фізичної

культури, спорту і туризму.

Література [1–8]
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Тема 2. Економічна сутність продукту сфери фізичної
культури, спорту і туризму

Соціально-культурні послуги як основний продукт галузі.
Класифікація соціально-культурних послуг економіки фізич-

ної культури, спорту і туризму.
Попит і пропозиція на ринку послуг фізичної культури, спорту

і туризму.
Життєвий цикл продукту галузі.

Література [1; 9–15]

Тема 3. Матеріально-технічна база галузі
“Фізична культура, спорт і туризм”

Основні фонди галузі, їх характеристика.
Показники використання основних фондів.
Оборотні фонди галузі. Їх класифікація та характеристика.
Показники використання оборотних фондів.
Показники ефективної експлуатації фізкультурно-спортивних

споруд.

Література [1; 11–17]

Тема 4. Оплата праці в галузі “Фізична культура, спорт
і туризм”

Особливості праці в галузі “Фізична культура, спорт і ту-
ризм”.

Нормування праці. Форми та системи оплати праці.
Продуктивність праці та її визначення.
Оподаткування з доходів фізичних осіб.
Безробіття в галузі “Фізична культура, спорт і туризм”.

Література [1; 10; 12; 18–20]
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Тема 5. Фінансово-господарська діяльність
фізкультурно-спортивних організацій

Бюджет фізкультурно-спортивної організації.
Аналіз фінансово-господарської діяльності фізкультурно-

спортивної організації.
Аналіз рентабельності діяльності фізкультурно-спортивної

організації.
Кошторис витрат на проведення фізкультурно-спортивного

заходу.

Література [21–25]

Тема 6. Система оподаткування організацій сфери фізичної
культури, спорту і туризму

Основні поняття податкової системи України.
Види податків, які належать до виплат підприємцями.
Податок на прибуток підприємств. Податок на додану вартість.

Податок на майно підприємств. Податок з продажу.
Податкові пільги у сфері фізичної культури, спорту і туризму.

Література [26–30]

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Визначення альтернативної вартості продукту.
Заняття 2–3. Попит, пропозиція. Вплив нецінових факторів

на зміну рівноваги.
Заняття 4. Розв’язання задач на визначення показників,

що характеризують основні фонди.
Заняття 5. Визначення еластичності попиту за ціною.
Заняття 6. Розрахунок заробітної плати працівників сфе-

ри фізичної культури і спорту.
Заняття 7. Бюджет фізкультурно-спортивної організації.

Складання, розрахунок.
Заняття 8–9. Кошторис витрат. Складання, розрахунок.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і
задачі. Загальний обсяг роботи — не більше 20 сторінок форма-
ту А4. Наприкінці роботи необхідно навести список використа-
ної літератури, вказати дату виконання і поставити підпис. Після
перевірки викладачем контрольної роботи і одержання позитив-
ної оцінки студент допускається до заліку.

Варіант завдання для контрольної роботи студент вибирає за
першою літерою свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища студента Номер варіанта завдання 

А–Д 
Ж–Л 
М–С 
Т–Ц 
Ч–Я 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Класифікація галузей народного господарства. Виробни-

ча та невиробнича сфери.
2. Амортизація основних фондів. Способи нарахування амор-

тизації.
3. Задача.
Розрахуйте сумму амортизаційних нарахувань по туристичній

фірмі на основі балансових даних за звітний період.
Вид основних 
фондів 

Балансова 
вартість на 
початок року, 
тис. грн.  

Приріст основних 
фондів, тис. грн.  

Термін  
вводу 

Річна норма 
амортизації, % 

Будівлі та 
споруди 9800 230 Квітень 1,2 
Обладнання 570 160 Червень 12,5 
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Варіант 2
1. Попит і пропозизиція на ринку послуг сфери фізичної

культури і спорту.
2. Особливості праці та нормування праці у сфері фізичної

культури, спорту і туризму.
3. Задача.
Сума податку з доходу працівника становила 130 грн. Визна-

чити суму нарахованої заробітної плати, якщо ставка податку
становить 13 %, а внески до Фонду соціального страхування та
Пенсійного фонду — 3 %.

Варіант 3
1. Загальна характеристика продукту сфери фізичної куль-

тури і спорту.
2. Табельне майно бюджетних фізкультурно-спортивних

організацій. Його види.
3. Задача.
Визначити початкову вартість основних фондів, які були в

експлуатації один рік, якщо амортизація становить 15 %, а за-
лишкова вартість — 100000 грн.

Варіант 4
1. Знос і відновлення основних фондів. Показники зносу та

відновлення.
2. Заробітна плата працівників сфери фізичної культури,

спорту та туризму. Її види.
3. Задача.
Знос основних фондів дорівнює 50000 грн, або 35 %. На

початку майбутнього періоду планується придбати спортивного
обладнання на суму 100000 грн. Визначити залишкову вартість
основних фондів на початок майбутнього періоду.
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Варіант 5
1. Поняття життєвого циклу продукту. Стадії його розвит-

ку .
2. Податок з доходу фізичних осіб. Його характеристика.
3. Задача.
У спортивному клубі можуть займатися борці та боксери. В табли-

ці наведено залежність кількості борців від кількості боксерів,
які можуть займатися в клубі.

Вид спорту А Б В Г Д 
Боротьба, чол.  0 20 40 60 80 
Бокс, чол.  300 270 210 120 0 
 

• Побудувати криву виробничих можливостей спортивного
клубу.

• Чи може спортивний клуб прийняти 50 борців і 220 бок-
серів? Показати точкою на графіку.

• Чи може спортивний клуб прийняти 65 борців і 70 бок-
серів? Показати точкою на графіку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Класифікація галузей народного господарства. Виробни-
ча і невиробнича сфери.

2. Предмет економіки фізичної культури, спорту і туризму.
3. Види туризму.
4. Форми туризму.
5. Економічне значення фізичної культури, спорту і туризму.
6. Соціальне значення фізичної культури, спорту і туризму.
7. Динаміка економічної системи фізичної культури, спорту

і туризму.
8. Фізична культура, спорт і туризм як галузь невиробничої

сфери.
9. Показники, що характеризують стан і розвиток галузі.

10. Загальна характеристика продукту. Продукт виробничої
та невиробничої сфер.

11. Характеристика матеріальної послуги.
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12. Характеристика соціально-культурної послуги.
13. Класифікація соціально-культурних послуг.
14. Сутність пропозиції галузі “Фізична культура, спорт і

туризм”.
15. Сутність попиту галузі “Фізична культура, спорт і ту-

ризм”.
16. Сукупний попит. Його характеристика.
17. Частковий попит на ринку сфери фізичної культури,

спорту і туризму.
18. Співвідношення попиту і пропозиції на ринку послуг га-

лузі “Фізична культура, спорт і туризм”.
19. Поняття життєвого циклу продукту.
20. Стадії розвитку продукту галузі “Фізична культура, спорт

і туризм”.
21. Загальна характеристика матеріально-технічної бази га-

лузі “Фізична культура, спорт і туризм”.
22. Нематеріальні активи галузі “Фізична культура, спорт і

туризм”.
23. Основні фонди галузі, їх види.
24. Матеріальні основні фонди організацій сфери фізичної

культури, спорту і туризму.
25. Знос основних фондів.
26. Відновлення основних фондів.
27. Амортизація основних фондів.
28. Способи нарахування амортизації.
29. Показники, що характеризують використання основних

фондів.
30. Табельне майно бюджетних організацій. Його види.
31. Табель оснащеності інвентарем і обладнанням.
32. Оборотні фонди. Їх види.
33. Основні показники використання оборотних фондів.
34. Показники ефективної експлуатації спортивних споруд.
35. Особливості праці в галузі “Фізична культура, спорт і

туризм”.
36. Класифікація груп працівників галузі “Фізична культу-

ра, спорт і туризм”.
37. Нормування праці.
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38. Заробітна плата працівників. Загальна характеристика.
39. Номінальна та реальна зарплата.
40. Відрядна та погодинна зарплата.
41. Зарплата за єдиною тарифною сіткою.
42. Преміювання в галузі “Фізична культура, спорт і туризм”.
43. Продуктивність праці в туризмі.
44. Основні показники продуктивності праці.
45. Безробіття в галузі “Фізична культура, спорт і туризм”.
46. Бюджет фізкультурно-спортивної організації.
47. Доходи некомерційної фізкультурно-спортивної органі-

зації.
48. Видатки некомерційної фізкультурно-спортивної органі-

зації.
49. Моделі аналізу ефективності функцівання організації.
50. Модель системи засобів.
51. Цільова модель ефективності функцівання організації.
52. Кошторис витрат на проведення фізкультурно-спортив-

ного заходу.
53. Система оподаткування підприємців. Види податків.
54. Основні поняття системи оподаткування.
55. Податок на прибуток підприємств.
56. Податок з доходу фізичних осіб.
57. Ставка податку з доходу фізичних осіб.
58. Прядок нарахування податку з доходу фізичних осіб.
59. Податок на майно.
60. Загальна характеристика ринку туристичних послуг.
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