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 ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складена  

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму 

(спеціальності) 140103  Туризм 

 
 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси та явища які відбуваються в 

процесі виробництва, формування обміну та споживанні туристичних продуктів та послуг як на 

внутрішньому так і на зовнішньому ринках 

 

Міждисциплінарні зв’язки: економічна теорія, мікро-, макроекономіка, ціноутворення, 

маркетинг, статистика, бухгалтерській облік, планування діяльності підприємств.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки туризму та ресурсне забезпечення  

                                     туристичного   підприємства 

     Змістовий модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово -  комерційною        

                       діяльністю туристичних підприємств 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є: формування  у  

студентів  теоретичних  знань  з  особливостей економічних  відносин  та  економічного  

механізму  підприємств  туризму,  сучасного економічного  мислення  та  комплексного  

розуміння  проблем  управління  виробничою  і комерційно-фінансовою діяльністю, а також умінь 

та практичних навичок їх розв’язання.  

 
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка підприємства є:  теоретична та 

практична підготовка студентів з концептуальних основ економіки туристичних підприємств, 

набуття навичок самостійної роботи  щодо  розробки  базових  стратегій  розвитку  підприємства  з  

метою  забезпечення ефективної діяльності туристичних підприємств та задоволення потреб 

туристів.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати:   основні понять економіки підприємств туристичної індустрії; економічний  механізм  

функціонування  підприємств  туризму  в  умовах  ринкової економіки; фактори,  які  впливають  

на  різні  аспекти  діяльності  підприємств  туристичної індустрії та механізми управління ними;  

систему  взаємозв’язків  результатів  господарської  діяльності  підприємств туризму;  методи 

аналізу та планування показників розвитку підприємств туризму.  

 

 вміти: оцінювати економічний стан туристичного підприємства; обґрунтувати  стратегію  

управління  ресурсним  потенціалом  туристичного підприємства; правильно  обирати  методи  

планування  залежно  від  результатів  аналізу виробничої і фінансово-комерційної діяльності та 

цілей розвитку підприємства;  управляти поточними витратами підприємства і собівартістю 

продукції;  обґрунтовувати плани з реалізації туристичного продукту, формування доходу та 

прибутку підприємства;  визначати  резерви  підвищення  ефективності  виробничої  та  

фінансово-комерційної діяльності підприємства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __108__ години__3__ кредитів ЄКТС 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль1. Теоретичні основи економіки туризму та ресурсне забезпечення 

туристичного підприємства. 

Тема   1.  Економіка  туризму  та  туристичний  бізнес:  суть,  зміст  та  основні 

поняття. Розвиток туристичного бізнесу в Україні. Показники оцінки туристичної діяльності 

Тема 2. Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі. Класифікація та 

функції туристичного ринку. Сутність підприємницької діяльності в туризмі. Нормативно-правове  

забезпечення  організації  туристичного підприємництва в Україні 

Тема  3. Основні та оборотні фонди туристичних підприємств. Основні фонди, їх 

класифікація і структура. Види оцінки, спрацювання та амортизація основних фондів. Показники 

відтворення і використання основних фондів Суть та значення оборотних фондів та фондів обігу. 

Структура оборотних коштів. Основні показники ефективності використання оборотних коштів 

Рух грошових коштів на підприємстві 

Практичне заняття №1 Розрахунок вартості основних фондів туристичного підприємства 

Практичне заняття №2 Розрахунок основних показників ефективності використання 

оборотних коштів 

Тема  4. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі. Поняття, класифікація і 

структура персоналу підприємства. Планування чисельності працівників Сучасна система 

управління персоналом. Шляхи  підвищення ефективності використання персоналу підприємства. 

Формування і використання персоналу. Продуктивність праці персоналу. 

Практичне заняття №3 Розрахунок чисельності працівників та продуктивності праці.  

Тема  5.  Мотивація  та  організація  оплати  праці  працівників  туристичного  

підприємства. Суть та характеристика мотивації та організації заробітної плати. Планування  

фонду оплати праці. Основна та додаткова заробітна плата. Форми і системи оплати праці 

працівників туристичного підприємства. Обґрунтування витрат на оплату праці 

Практичне заняття №4 Розрахунок заробітної плати працівників та фонду оплати праці. 

Семінарське заняття №1 за темами  

1.  Економіка  туризму  та  туристичний  бізнес:  суть,  зміст  та  основні поняття. 

2. Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі.  

3. Основні та оборотні фонди туристичних підприємств.  

4. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі.  

5.  Мотивація  та  організація  оплати  праці  працівників  туристичного  підприємства.  

  Змістовий модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово-комерційною 

діяльністю туристичних підприємств 

  Тема  6.  Виробнича  програма  та  планування  діяльності  підприємств туристичної 

індустрії. Сутність і структура виробничої програми принципи та етапи розробки виробничої 

програми туристичного оператора. Виробнича програма та товарооборот підприємства харчування 

туристів 

Практичне заняття №5 Визначення показників завантаження готелю 
Тема 7. Формування та використання доходів туристичних підприємств. Поняття 

доходу туристичних підприємств та їх джерела. Економічний механізм формування і розподілу 

доходу. Розподіл прибутку туристичних підприємств. Стратегія формування і оптимізація доходу 

туристичних підприємств 
Практичне заняття №6 Визначення розміру доходу та чистого прибутку туристичного 

підприємства 
Тема 8. Витрати та собівартість продукції туристичного підприємства . Класифікація 

витрат і структура собівартості. Калькулювання собівартості. Управління і планування витрат 

туристичних підприємств 

Практичне заняття №7 Визначення  собівартості продукції туристичного підприємства 
Тема 9. Ціноутворення в туризмі. Методика складання цін на туристичні послуг. 

Принципи розрахунку туроператором собівартості туру. Механізм регулювання цін через податки. 

Визначення ціни пакету туристичних послуг 

Практичне заняття №8 Визначення ціни пакета туристичних  послуг 



Тема  10. Оцінка фінансових результатів та показників рентабельності туристичних 

підприємств. Аналіз фінансових Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Оцінка 

фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності балансу підприємства результатів діяльності 

підприємства. 

Практичне заняття №9 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 
Тема  11. Управління інвестиційною діяльністю підприємств туризму. Сутність 

інвестування в економіку туризму. Джерела  залучення інвестиційних ресурсів. Проблеми 

залучення іноземних інвестицій в національний туристичний комплекс. Інвестиційні проекти в 

економіці туризму. Прогнозування ефективності інвестиційного проекту 
Тема  12. Державне регулювання економіки туризму. Сутність, структура та 

інструменти державного регулювання економіки туризму. Правове регулювання економічного 

розвитку туристичної діяльності в різних країнах 

Контрольна робота 
Семінарське заняття №2 за темами  

 6.  Виробнича  програма  та  планування  діяльності  підприємств туристичної індустрії.  
 7. Формування та використання доходів туристичних підприємств.  
 8. Витрати та собівартість продукції туристичного підприємства .  
 9. Ціноутворення в туризмі.  
 10. Оцінка фінансових результатів та показників рентабельності туристичних підприємств.  
 11. Управління інвестиційною діяльністю підприємств туризму.  
 12. Державне регулювання економіки туризму.  
 
 

 

 

3. Рекомендована література 

 
Базова 

1.  Мальська  М.П.  Економіка  туризму:  теорія  та  практика:  Підручник  /  

М.П. Мальська,  М.Й.  Рутинський,  С.В.  Білоус,  Н.Л.  Мандюк.  –  К.:  «Центр  учбової літератури», 

2014. – 544 с.  

2. Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: Навчадбний посібник / Т.А. Городня, А.Ф. 

Щербак. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 436 с.  

3.  Дядечко  Л.П.  Економіка  туристичного  бізнесу:  Навчальний  посібник  /  Л.П. Дядечко. - К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.  

4.  Мальська  М.П.  Туристичний  бізнес:  теорія  та  практика:  Навч.  посіб.  /  М.П. Мальська, 

В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.  

5. Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посібник / Т.І. Ткаченко, 

С.П. Гаврилюк. – К.: КНТЕУ, 2010. – 179 с.  

6.  Замедлина  Е.А.  Экономика  отрясли:  туризм:  Учебное  пособие  для  студ.  проф. образ. / 

Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 205 с.  

Допоміжна 

1.  Балабанов  И.Т.  Экономика  туризма:  Учебное  пособие  /  И.Т. Балабанов,  А.И Балабанов. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.  

2.  Здоров  А.Б.  Экономика  туризма:  Учебник  /  А.Б.  Здоров  –  М.:  Финансы  и статистика, 

2004. – 272 с.  

3. Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія  та  

практика:  Навчальний  посібник  /  М.П. Мальська,  О.  Ю. Бордун.  –  К.:  Центр учбової літератури, 

2012. – 248 с.  

4. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: Навч. посіб. / Р.І. Балашова. 

– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 184 с.  

5. Андренко І.Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму: підручник / І.Б. Андренко, 

Н.М. Влащенко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 308 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

 1.  Про  туризм  [Електронний  ресурс]:  закон  України  від  15  вересня  1995 р.  



№325/95-ВР. - Режим доступу: http: // www.zakon1.rada.gov.ua.  

 2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 07  

серпні 2011 р. №3675-VI. - Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua.  

 3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 4  

липня 2013 р. №406-VII. - Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua.  

4.  Національна  бібліотека  України  імені  В.І. Вернадського.  –  Режим  доступу:  

www.nbuv.gov.ua 

 

 

 
 

4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання _____диф. залік___ 

5.     Засоби діагностики успішності навчання   тестові завдання, практичні задачі, 

реферати 

  
  

 

 


