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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

1401 Сфера 

обслуговування 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

140103 Туризм_____ 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

5.14010301 Туристичне 

обслуговування 

 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин –  108 

3-й 
 

Семестр 

VI 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,71 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

 36 год. 
 

Практичні, семінарські 

18/6 год. 
 

Самостійна робота 

48 год. 
 

Вид контролю:  

Диф.залік 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –55 : 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

  Метою  дисципліни  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.  

  Завдання дисципліни полягає в теоретичній та практичній підготовці 

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.  

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб сем 

ккр 
с. 

р 

л п лаб інд с. 

р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки туризму та ресурсне 

забезпечення туристичного підприємства 
ТЕМА  1.Економіка  туризму  

та  туристичний  бізнес:  суть,  

зміст  та  основні поняття  
4 2  

  
2 

      

ТЕМА 2. Туристичний ринок 

та підприємницька діяльність 

в туризмі  
4 2  

  
2 

      

ТЕМА 3. Основні та оборотні 

фонди туристичних 

підприємств  
14 4 4 

  
6 

      

ТЕМА 4. Трудові ресурси та 

продуктивність праці в 

туризмі  
12 4 2 

  
6 

      

ТЕМА  5.  Мотивація  та  

організація  оплати  праці  

працівників  туристичного 

підприємства  

14 4 2 

 

2 6 

      

Разом за змістовим модулем 1 48 16 8  2 22       

Змістовий модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово- 

комерційною діяльністю туристичних підприємств 
 

ТЕМА  6.  Виробнича  

програма  та  планування  

діяльності  підприємств  

туристичної індустрії  

6 2 2 

  

2 

      

ТЕМА 7. Формування та 

використання доходів 

туристичних підприємств  
12 4 2 

  
6 

      

ТЕМА 8. Витрати та 

собівартість продукції 

туристичного підприємства  
6 2 2 

  
2 

      

ТЕМА 9. Ціноутворення в 

туризмі 
12 4 2 

  
6 

      

ТЕМА 10. Оцінка фінансових 

результатів та показників 

рентабельності туристичних 

підприємств 

9 4 2 

  

3 

      

ТЕМА 11. Управління 

інвестиційною діяльністю 

підприємств туризму  
7 2  

  
5 

      



ТЕМА 12. Державне 

регулювання економіки 

туризму 
8 2   4 2 

      

Разом за змістовим модулем 2 60 20 10  4 26       

Усього годин 108 36 18  6 48       

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

поняття . Мотивація  та  організація  оплати  праці  працівників  

туристичного підприємства. Основні та оборотні фонди туристичних 

підприємств. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі. 

Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі  

 

2 

2 Виробнича  програма  та  планування  діяльності  підприємств  

туристичної індустрії. Формування та використання доходів 

туристичних підприємств. Витрати та собівартість продукції 

туристичного підприємства. Ціноутворення в туризмі. Оцінка 

фінансових результатів та показників рентабельності туристичних 

підприємств. Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

туризму. Державне регулювання економіки туризму 

2 

 РАЗОМ  4 

 

                                                                                                      

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Розрахунок вартості основних фондів туристичного підприємства 2 

2 Розрахунок основних показників ефективності використання 

оборотних коштів 

2 

3 Розрахунок чисельності працівників та продуктивності праці 2 

4 Розрахунок заробітної плати працівників та фонду оплати праці. 2 

5 Визначення показників завантаження готелю 2 

6  Визначення розміру доходу та чистого прибутку туристичного 

підприємства 

2 

7 Визначення  собівартості продукції туристичного підприємства 2 

8 Визначення ціни пакета туристичних  послуг 2 

9 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2 

 РАЗОМ 18 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

__немає_____ 

 



8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

поняття 

2 

2 Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі   2 

3 Основні та оборотні фонди туристичних підприємств   6 

4 Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі   6 

5 Мотивація  та  організація  оплати  праці  працівників  

туристичного підприємства  

6 

6 Виробнича  програма  та  планування  діяльності  підприємств  

туристичної індустрії 

2 

7 Формування та використання доходів туристичних підприємств   6 

8 Витрати та собівартість продукції туристичного підприємства   2 

9 Ціноутворення в туризмі    6 

10 Оцінка фінансових результатів та показників рентабельності 

туристичних підприємств 
3 

11 Управління інвестиційною діяльністю підприємств туризму 5 

12 Державне регулювання економіки туризму 2 

 РАЗОМ 48 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

немає 
 

 
10. Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни використовуються такі 

методи:  

- лекції із застосуванням технічних засобів (мультимедійний проектор);  

-  практичні  заняття,  які  головним  чином  спрямовані  на  розв’язання  

типових конкретних задач з економічної діяльності підприємств туризму.  

Лекційна  форма  навчання  поєднується  з  різними  видами  

практичних  занять,  на яких закріплюються і поглиблюються одержані на 

лекціях знання, що сприяє виробленню вмінь  та  навичок  практичної  

діяльності.  Необхідним  елементом  успішного  засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з науковою 

літературою та  нормативними  актами  з  питань  виробничої  та  

фінансово-комерційної  діяльності туристичних підприємств. 

 
11. Методи контролю 

 

Семінарські заняття, поточний контроль, диференційний залік                                                  



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відмітка «відмінно» - студент глибоко і міцно засвоїв програмний 

матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно струнко його висловлює, 

відповідає, пов'язуючи теорію з практикою, показує знайомство з 

монографічною літературою, правильно обґрунтовує рішення задачі.  

Відмітка «добре»  - студент твердо знає програмний матеріал, грамотно 

і по суті висловлює його, не допускає істотних неточностей, відповідаючи на 

питання, правильно застосовує теоретичні положення при вирішенні 

практичних питань і завдань.  

Відмітка «задовільно» - студент знає тільки основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає у відповідях неточності, недостатньо 

правильно формулює основні закони і правила, стикається з труднощами при 

виконанні практичних завдань.  

Відмітка «незадовільно»  - студент не знає значної частки програмного 

матеріалу, допускає істотні помилки, зі скрутою виконує практичні завдання.  

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект тем для самостійного вивчання 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

 

  

14. 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 

 

 

 

 

 

 


