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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Дисципліна “Економіка сільського туризму та агротуризму” є базо-
вою для підготовки фахівців з сільського туризму. Програмою дисцип-
ліни передбачається вивчення основних понять, завдань і змісту сільсь-
кого туризму. Ця дисципліна логічно пов’язана з такими дисциплінами, 
як краєзнавство, географія, історія, а також зі спеціальними дисципліна-
ми фахового спрямування: “Економіка туризму і готельного бізнесу”, 
“Маркетинг готельного бізнесу”, “Рекламна діяльність у сфері готельних 
послуг та туризму”, “Міжнародний туризм”. 

Мета вивчення дисципліни — здобути необхідні теоретичні знання, 
сформувати практичні навички з економіки сільського туризму та агро-
туризму в сучасних економічних умовах.  

Предметом дисципліни є форми прояву економічних законів у сіль-
ських садибах та фермерських господарствах через сукупність економі-
чних категорій і функцій, які вони виконують. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
• основні економічні категорії і критерії, що застосовуються у сфе-

рі сільського туризму; 
• фахові теоретичні засади і принципи їх використання; 
• економічний механізм функціонування та розвитку економіки ту-

ризму і агротуризму в сільській місцевості; 
• законодавче регламентування економіки сільського туризму в 

Україні; 
уміти:  
• розраховувати ціни на послуги ночівлі; 
• розраховувати ціни на харчування; 
• складати бізнес-план здійснення дозвільної діяльності; 
• складати програми дозвілля; 
• оформлювати кредити, позики, застави, інвестиції у сфері сільсь-

кого туризму; 
• розраховувати витрати власника садиби чи фермера на дозвільну 

діяльність та рекламу.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ЕКОНОМІКА  СІЛЬСЬКОГО  ТУРИЗМУ  ТА  АГРОТУРИЗМУ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Вступ. Предмет і завдання дисципліни 
2 Засоби виробництва сільських садиб та фермерських  

господарств 
3 Нематеріальні ресурси сільських садиб та фермерських  

господарств 
4 Якість і конкурентоспроможність послуг та продукції 
5 Екологізація туристично-довільних послуг  

і сільськогосподарської продукції 
6 Продуктивність, мотивація та оплата праці 
7 Собівартість надання туристично-дозвільних послуг  

та виробництва продукції 
8 Ціни на туристично-дозвільні послуги і продукцію  

сільських садиб та фермерських господарств 
9 Інвестиційні ресурси в сільському туризмі та агротуризмі 

10 Еколого-економічна ефективність туристично-дозвільної дія-
льності сільських садиб та фермерських господарств 

11 Економічний механізм стимулювання розвитку 
відпочинку в сільських садибах та фермерських  
господарствах 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ЕКОНОМІКА  СІЛЬСЬКОГО  ТУРИЗМУ  ТА  АГРОТУРИЗМУ” 

Вступ 

Тема  1 .  Предмет і завдання дисципліни  

Предмет та завдання дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплі-
нами (краєзнавство, географія, історія, археологія та ін.).  

Загальна характеристика сільських садиб та фермерських госпо-
дарств (підприємств) і специфіка їх виробництва. 
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Розвиток сільських і фермерських підприємств на основі різних 
форм власності, їх місце в системі національної економіки. Географія 
поширення дозвільної діяльності власників садиб та фермерських гос-
подарств у сільській місцевості України. 

Література [25; 27; 28; 34; 35]  

Тема  2 .  Засоби виробництва сільських садиб та фермерських  
господарств 

Поняття про основні фонди, їх структура і класифікація. Стан і ефек-
тивність використання основних фондів. Зношення (моральне та фізич-
не), амортизація та відновлення. Шляхи підвищення ефективності вико-
ристання основних фондів сільських садиб та фермерських господарств. 

Поняття про обігові засоби. Класифікація обігових засобів (обігові 
фонди та кошти). Структура обігових засобів. Кругообіг обігових засо-
бів. Методи нормування обігових засобів. Шляхи підвищення ефектив-
ності використання обігових засобів сільських садиб та фермерських го-
сподарств. 

Література [32; 36] 

Тема  3 .  Нематеріальні ресурси сільських садиб та фермерських 
господарств 

Суть нематеріальних ресурсів. Використання нематеріальних ресур-
сів (мальовничі краєвиди, легенди краю, автентичні пісні, місцеві звичаї, 
природозаповідний фонд, бальнеоресурси, місцеві види рослин, грибів, 
ягід тощо) при наданні дозвільних послуг.  

Характеристика об’єктів інтелектуальної власності (оригінальні 
технології виробництва сільськогосподарської продукції тощо).  

Література [32; 36] 

Тема  4 .  Якість і конкурентоспроможність послуг та продукції 

Матеріальні ресурси. Види сировини, її класифікація. Основні на-
прямки економії матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів. 

Загальна характеристика продукції (послуг). Номенклатура і асорти-
мент. Матеріально-технічне забезпечення дозвільної діяльності. 

Якість і конкурентоспроможність продукції та послуг. Показники 
якості. 
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Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ночівлі. Екологічні 
стандарти і сертифікати на послуги і продукцію. Міжнародні системи 
сертифікації. Національні системи якості. 

Література [32; 34; 36]  

Тема  5 .  Екологізація туристично-дозвільних послуг  
і сільськогосподарської продукції 

Вплив туристів і відпочиваючих на сільську місцевість. Вплив сіль-
ськогосподарського виробництва і тваринництва на сільську місцевість. 
Вплив переробних підприємств на сільську місцевість. Економічний ме-
ханізм екологізації туристично-дозвільних послуг і продукції в сільській 
місцевості. 

Література [33–35; 38] 

Тема  6 .  Продуктивність, мотивація та оплата праці 

Методи розрахунку продуктивності праці. Зовнішні та внутрішні 
чинники підвищення продуктивності праці. 

Мотивація трудової діяльності сільгосппрацівників. Освіта і підви-
щення кваліфікації власників садиб та фермерів. 

Оплата праці. Основи організації праці при наданні туристично-
дозвільних послуг. 

Література [29; 32; 37] 

Тема  7 .  Собівартість надання туристично-дозвільних послуг  
та виробництва продукції 

Поняття про собівартість дозвільних послуг та продукції. Класифіка-
ція витрат на туристично-дозвільні послуги за економічними елемента-
ми та калькуляційними статтями. Калькулювання одиниці послуг (про-
дукції). Кошторис виробництва. Види собівартості послуг (продукції). 
Постійні та змінні витрати. Графічний і аналітичний методи визначення 
критичного обсягу виробництва. Шляхи зниження собівартості дозвіль-
них послуг (продукції). 

Література [32; 35–37; 39] 
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Тема  8 .  Ціни на туристично-дозвільні послуги сільських садиб  
та фермерських господарств 

Принципи ринкового ціноутворення. Поняття, роль і функції ціни. 
Види цін на туристично-дозвільні послуги. Ціни на екологічно чисті до-
звільні послуги і продукцію. Державна політика в галузі ціноутворення в 
сучасних умовах. Методи встановлення і регулювання цін. 

Література [32; 33; 37; 39] 

Тема  9 .  Інвестиційні ресурси в сільському туризмі  
та агротуризмі  

Загальне поняття про інвестиції. Інвестиції: характеристика і види 
(зовнішні, внутрішні). Інвестування екологічно чистих послуг і продук-
ції. Оцінка ефективності інвестицій.  

Визначення необхідного обсягу і джерел отримання інвестиційних 
ресурсів (кредити, позики, субсидії, субвенції, доброчинні внески тощо).  

Література [24; 30–32; 34; 39] 

Тема  10.  Еколого-економічна ефективність туристично-
дозвільної діяльності сільських садиб та фермерських 
господарств 

Загальне поняття про економічний ефект. Методика визначення по-
рівняльної та абсолютної економічної ефективності. Чинники підвищен-
ня ефективності діяльності. Поняття про капітальне будівництво. Капі-
тальні вкладення: склад і структура. 

Дохід і прибуток. Джерела формування доходу. 
Рентабельність пропонованих дозвільних послуг. Оцінка загального 

фінансово-економічного стану сільських садиб та фермерських госпо-
дарств. 

Література [32; 36; 37; 39] 

Тема  11.  Економічний механізм стимулювання розвитку  
відпочинку в сільських оселях та фермерських  
господарствах 

Загальна характеристика елементів економічного механізму. Взаємо-
зв’язок попиту, пропозиції, собівартості, ціни, кредиту, позики, прибут-
ку, витрат, збитків, податків тощо. Залучення грантів.  
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Державне регулювання туристично-дозвільною діяльності в сільській 
місцевості (закони, норми, акти, стандарти, оподаткування тощо). Орга-
ни влади: державні та недержавні (спілки). 

Література [1–24; 32; 36; 39] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу та 
активною формою самостійної роботи студентів. 

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 

 
Мета виконання контрольної роботи — закріпити та поглибити тео-

ретичні знання, здобуті при вивченні дисципліни “Економіка туризму та 
агротуризму”, навчитись самостійно працювати з навчальною і спеціа-
льною літературою, законодавчими актами, статистичними матеріалами, 
а також матеріалами власних досліджень. Контрольна робота повинна 
висвітлювати окремі теоретико-практичні проблеми. 

Контрольну роботу студенти (слухачі) виконують самостійно у фор-
мі реферату обсягом до 12–18 сторінок з дотриманням усіх правил на-
писання контрольної роботи. 

На титульній сторінці контрольної роботи студент (слухач) повинен 
поставити особистий підпис і дату. На наступній сторінці наводять за-
вдання контрольної роботи у вигляді змісту. Наприкінці роботи 
обов’язково вміщують список лише тих використаних джерел, на які є 
посилання в тексті. 
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Роботу слід набрати на комп’ютері й подати на рецензування не піз-
ніше як за місяць до початку сесії. У разі незадовільної рецензії робота 
повертається студенту для доопрацювання, після чого повторно рецен-
зується. 

 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Селянське (фермерське) господарство. 
2. Основні фонди селянських (фермерських) господарств. 
3. Розрахувати ціну на послуги з ночівлі у приватній садибі. 

Варіант 2  

1. Приватне агроформування. 
2. Нематеріальні ресурси селянських (фермерських) господарств. 
3. Розрахувати ціну на послуги з ночівлі у фермерському господарстві. 

Варіант 3 

1. Особисте підсобне господарство. 
2. Інтелектуальна власність селянських (фермерських) господарств. 
3. Розрахувати ціну на послуги екскурсовода в сільській місцевості. 

Варіант 4 

1. Фізична особа — орендар. 
2. Обігові засоби фермерських господарств. 
3. Розрахувати ціну на послуги харчування у приватній садибі. 

Варіант 5 

1. Сільськогосподарський кооператив. 
2. Матеріально-технічне забезпечення сільських садиб та фермерських 

господарств. 
3. Описати будь-яку з українських національних страв на різдвяні свя-

та і розрахувати ціну на неї. 
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Варіант 6  

1. Спільне підприємство. 
2. Якість надання дозвільних послуг і якість сільськогосподарської 

продукції. 
3. Описати будь-яку з українських національних страв на великодні 

свята і розрахувати ціну на неї. 

Варіант 7 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю. 
2. Екологізація дозвільних послуг та сільськогосподарської продукції. 
4. Описати будь-яку з українських національних страв і розрахувати 

ціну на неї. 

Варіант 8 

1. Акціонерне товариство. 
2. Обігові засоби сільських садиб. 
3. Описати будь-який з українських національних напоїв і розрахувати 

ціну на нього. 

Варіант 9 

1. Товариство з додатковою відповідальністю. 
2. Мотивація трудової діяльності власників садиб та фермерів. 
3. Описати будь-який з українських національних салатів і розрахувати 

ціну на нього. 

Варіант 10 

1. Повне товариство. 
2. Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції, по-

слуг ночівлі у сільській місцевості. 
3. Описати українські накладанці (канапки, бутерброди) та розрахува-

ти ціну на них. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 

1. Об’єкт вивчення дисципліни “Економіка сільського туризму та аг-
ротуризму”. 
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2. Зв’язок дисципліни “Економіка сільського туризму та агротуризму” 
з іншими дисциплінами. 

3. Розвиток відпочинку в сільських садибах та фермерських господар-
ствах. 

4. Економічний зміст основних фондів сільських садиб та фермерсь-
ких господарств. 

5. Показники використання основних фондів. 
6. Амортизація основних фондів. 
7. Відтворення основних фондів. 
8. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів 

фермерських господарств. 
9. Обігові засоби сільських садиб та фермерських господарств. 

10. Обігові кошти сільських садиб та фермерських господарств. 
11. Показники використання обігових засобів. 
12. Шляхи підвищення ефективності використання обігових засобів 

сільських садиб та фермерських господарств. 
13. Нематеріальні ресурси. 
14. Загальне поняття про інтелектуальну власність. 
15. Номенклатура дозвільних послуг. 
16. Асортимент дозвільних послуг. 
17. Матеріально-технічне забезпечення сільської садиби та фермерсь-

кого господарства 
18. Якість дозвільних послуг. 
19. Якість сільськогосподарської продукції. 
20. Показники якості продукції (послуг). 
21. Стандартизація дозвільних послуг. 
22. Сертифікація сільськогосподарської продукції. 
23. Міжнародні системи сертифікації. 
24. Національні системи якості продукції (послуг) 
25. Вплив відпочиваючих на сільську місцевість. 
26. Вплив сільськогосподарської діяльності на довкілля. 
27. Вплив переробних підприємств на сільську місцевість. 
28. Економічні інструменти екологізації виробництва в сільській місце-

вості. 
29. Принципи екологізації дозвільних послуг і сільськогосподарської 

продукції. 
30. Показники продуктивності праці власників сільських осель та фер-

мерів. 
31. Зовнішні чинники підвищення продуктивності праці. 
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32. Внутрішні чинники підвищення продуктивності праці. 
33. Чинники впливу на продуктивність праці власників садиб та ферме-

рів.  
34. Мотивація трудової діяльності власників садиб та фермерів.  
35. Освіта і підвищення кваліфікації власників садиб та фермерів. 
36. Економічна суть собівартості дозвільних послуг та сільськогоспо-

дарської продукції. 
37. Класифікація витрат на послуги (продукцію) за економічними еле-

ментами. 
38. Класифікація витрат на послуги (продукцію) за калькуляційними 

статтями. 
39. Калькулювання одиниці прослуг (продукції). 
40. Кошторис виробництва. 
41. Види собівартості продукції (послуг). 
42. Постійні витрати.  
43. Змінні витрати. 
44. Шляхи зниження собівартості продукції (послуг). 
45. Економічна суть ціни. 
46. Принципи ринкового ціноутворення. 
47. Функції ціни. 
48. Види цін на дозвільні послуги. 
49. Методи встановлення і регулювання цін. 
50. Загальне поняття про інвестиції. 
51. Види інвестицій. 
52. Оцінка ефективності інвестицій. 
53. Загальне поняття про ефект та ефективність. 
54. Порівняльна абсолютна економічна ефективність. 
55. Капітальні вкладення та їх структура. 
56. Загальне поняття про дохід та прибуток. 
57. Рентабельність надання дозвільних послуг. 
58. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції. 
59. Загальне поняття про оподаткування.  
60. Державне регулювання економіки туристично-дозвільної діяльності 

у сільській місцевості.  
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