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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 

   

Нормативна 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

________________ 

 

24  Сфера  

обслуговування     

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 2-й 

Лекції 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання  - 4,0 

Самостійної 

роботи  - 2,0 

 

 

Освітно-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший 

спеціаліст 

 40  год  

Практичні Семінарські 

 20 год -  год 

Лабораторні 

- год - год 

Самостійна робота 

  30  год  

Індивідуальні завдання 

- год 

Вид контролю:   екзамен 

 

 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної 

кількості годин для денної форми навчання – 0,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 

Загальною метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є формування 

у студентів систематизованих знань у галузі дослідження спільних дій економіч- 

них законів в умовах ринкових відносин та їх вплив на функціонування і розви- 

ток підприємств туризму, уміння правильно використовувати передовий досвід 

роботи українських і закордонних підприємств індустрії туризму в конкретній 

практичній діяльності. 

 

Завдання: 

Основним завданням вивчення дисципліни «Економіка підприємства » є 

реалізація вимог, встановлених у Державному освітньому стандарті вищої 

професійної освіти з таких питань: 

• формування у студентів умінь і навичок практичних дій, необхідних фахівцям 

для грамотного виконання функціональних обов'язків, передбачених 

кваліфікаційними вимогами; 

• закріплення теоретичних знань при відпрацюванні професійних ситуацій, 

практичних завдань і дій в ході занять, оволодіння умінням реалізації 

прикладних завдань; 

• отримання теоретичних і практичних знань про економіку підприємств 

туризму, їх специфіці; 

• придбання навичок прийняття рішень, спрямованих на досягнення ефективної 

роботи підприємств туризму і вирішення соціальних завдань. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

а) знати: 

• законодавчі і нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства 

туризму; 

• методичні підходи до оцінки ефективності функціонування підприємства 

туризму в сучасних умовах господарювання. 

б) вміти: 

• здобувати знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології; 

• бути здатним до обґрунтування управлінських, господарських рішень з 

урахуванням техніки, технології і раціонального використання ресурсів; 

• виконувати економічні розрахунки щодо стратегії розвитку підприємства та 

планування його діяльності; 

• самостійно і творчо використовувати теоретичні знання у процесі подальшого 

навчання згідно з навчальними планами підготовки фахівців.



2. Програма навчальної дисципліни. 

 

1. Введення в економіку підприємства туризму 

2. Сутність, поняття та економічний зміст підприємств туризму 

3.  Продукт та його економічна сутність 

4. Ринок туристичного продукту 

5. Туристичний кругообіг. Фактори, що впливають на сезонність туристичного ринку. 

Сталий розвиток галузі 

6. Основні фонди туристичного  підприємства 

7. Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика організації. 

Туристична  рента 

8. Система ціноутворення в сфері туристичного бізнесу 

9. Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад. Заробітна плата та її 

регулювання 

10. Прибуток  та рентабельність туристичного підприємства в умовах ринкової 

конкуренції  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

 

 

Назва тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

У тому числі 
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сь

о
го

 

У тому числі 

Л
ек
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1. Введення в економіку 

підприємства туризму 

6 4 -   2       

2. Сутність, поняття та 

економічний зміст 

підприємств туризму 

6 4 -   2       

3.  Продукт та його 

економічна сутність 

6 2 -   4       

4. Ринок туристичного 

продукту 

4 2 -   2       

5. Туристичний 

кругообіг. Фактори, що 

впливають на сезонність 

туристичного ринку. 

Сталий розвиток галузі 

8 4 -   4       

6. Основні та оборотні 

фонди туристичного 

підприємства 

10 4 4   2       

7. Формування собі вар - 

тості туристичних 

послуг. Облікова 

політика організації. 

Туристична рента. 

18 8 6   4       

8. Система 

ціноутворення в сфері 

туристичного бізнесу 

12 4 4   4       

9. Трудові ресурси 

туристичного 

підприємства і їх склад. 

Заробітна плата та її 

регулювання 

12 4 4   4       

10. Прибуток 

туристичного 

підприємства в умовах 

ринкової конкуренції 

8 4 2   2       

РАЗОМ 90 40 20   30       

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

№ 

занят

тя 

 

Назва теми 

Кількі 

сть 

годин 

1 1 

Тема . Введення в економіку підприємства туризму 

Лекція 1. Введення в економіку підприємства туризму 

План 

1. Загальна характеристика та класифікація підприємств. 

2. Підприємство як відкрита соціально-економічна система. 

2 

2 2 

Тема . Введення в економіку підприємства туризму 

Лекція 2. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища 

План 

1. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. 

2. Практичні завдання управління підприємством. 

2 

3 3 

Тема. Сутність, поняття та економічний зміст підприємств туризму 

Лекція 3. Сутність підприємств туризму 

План 

1. Види і форми організації туризму.  

2. Показники розрахунку обсягу туристського потоку: макро - та мікрорівень 

2 

4 4 

Тема. Сутність, поняття та економічний зміст підприємств туризму 

 Лекція 4. Економічний зміст підприємств туризму. 

План 

1.  Туризм,  як динамічна економічна система  

2. Ефект мультиплікатора, фактори, що роблять на нього вплив. 

2 

5 5  

Тема . Продукт та його економічна сутність 

Лекція 5. Продукт та його економічна сутність 

План 

1. Тур як економічна категорія. Туристичний  продукт 

2. Планування в туризмі. 

2 

6  6 

Тема: Ринок туристського продукту 

Лекція 6. Ринок туристичного продукту 

План 

1. Учасники туристичного ринку та особливості його функціонування 

2. Чинники попиту і пропозиції на туристичний продукт 

 

2 

7 7  

Тема:  Туристський кругообіг. Фактори, що впливають на сезонність 

туристичного ринку. Сталий розвиток галузі 

Лекція 7. Туристичний кругообіг. 

План 

1. Сутність і схема туристського кругообігу 

2. Сезонність функціонування туристичного ринку 

 

2 

8 8 

 

Тема:  Туристський кругообіг. Фактори, що впливають на сезонність 

туристичного ринку. Сталий розвиток галузі  

Лекція 8. Державне регулювання економіки туризму 

План 

1. Сутність, структура та інструменти державного регулювання 

економіки туризму. 

2. Механізми підтримки економічного розвитку індустрії туризму. 

3. Правове регулювання економічного розвитку туристичної діяльності в 

різних країнах. 

 

2 



 9 9  

Тема : Основні фонди туристичного  підприємства 

Лекція 9. Основні фонди туристичного підприємства. 

План 

1. Склад, види та вартісна оцінка основних фондів туристичного 

підприємства. Знос і амортизація основних фондів. 

2. Показники ефективності використання основних фондів. 

2 

10 11 

  Тема : Оборотні фонди туристичного  підприємства 

Лекція 10. Оборотні фонди туристичного підприємства. 

План 

1.  Оборотні фонди підприємства туризму. 

2. Показники ефективності використання оборотних фондів. 

 

2 

11  13 

Тема: Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична рента. 

Лекція 11:   Облікова політика організації. 

План 

1. Основні документи, які регламентують облікову політику туристичних  

фірм. 

2. Особливості ведення обліку на підприємствах туризму. 

 

2 

12 
14 

  

Тема: Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична рента. 

Лекція 12: Склад і класифікація витрат, що включаються в собівартість 

туристичних послуг 

План 

1. Сутність витрат виробництва туристичного продукту. 

2. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію туристичного продукту. 

3. Калькулювання  собівартості тур продукту. 

 

2 

13 17 

Тема: Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична рента. 

Лекція 13 : Економічне обґрунтування витрат на проведення турів 

План 

1. Обґрунтування ефективності виробництва туристичних  послуг на основі 

оцінки кінцевих результатів діяльності фірми. 

2. Аналіз витрат туристичної організації. Принципи формування 

собівартості туру. 

 

2 

14 19 

Тема: Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична рента 

Лекція 14 : Витрати і процес формування туристської ренти 

План 

1. Туристська рента 

2. Трансакційні витрати. Трансакція. 

3. Теорема Коуза та Познера. 

 

2 

15  20 

Тема: Система ціноутворення в сфері туристського бізнесу 

Лекція 15. Система ціноутворення в сфері туристського бізнесу 

План 

1. Сутність ціни та її функції .Вплив факторів на ціну туристичного 

продукту 

2. Ціна на послуги туризму і її елементи. Структура ціни на туристський 

продукт (тур). 

 

2 



16 22 

Тема: Система ціноутворення в сфері туристичного  бізнесу 

Лекція 16: Маркетингові аспекти ціноутворення 

План 

1  Особливості маркетингового  підходу до ціноутворення. 

2 Стратегії ціноутворення . 

3 Залежність ціни від типу ринку. 

2 

17 24  

Тема: Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад.  Заробітна 

плата та її регулювання 

Лекція 17. Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад 

План 

1.  Класифікація персоналу туристського підприємства 

2. Якісна характеристика персоналу туристичного підприємства. 

2 

18 26 

Тема: Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад.  Заробітна 

плата та її регулювання 

Лекція 18: Заробітна плата та її регулювання 

План 

1. Заробітна плата і її сутність. Регулювання заробітної плати. 

2. Форми і системи оплати праці на туристичних  підприємствах. Тарифна 

система 

2 

19 28  

Тема:  Прибуток та рентабельність туристичного підприємства в умовах 

ринкової конкуренції 

Лекція 19. Прибуток туристичного підприємства в умовах ринкової 

конкуренції 

План 

1. Прибуток туристичного підприємства. Роль, види, методологія розрахунку 

прибутку. 

2. Основні шляхи збільшення прибутку. Вплив ціни туру на  

дохідпідприємства. 

3. Формування фонду накопичення й фонду споживання. Механізм 

використання чистого прибутку. 

2 

20 29 

Тема: Прибуток та рентабельність туристичного підприємства в умовах 

ринкової конкуренції 

Лекція 20: Рентабельність туристичного підприємства 

План 

1. Рентабельність, як  відносний показник ефективності виробництва. 

2. Коефіцієнти рентабельності. показують ступінь ефективності діяльності 

компанії. 

3. Показники рентабельності, їх призначення та формули розрахунку 

2 

  РАЗОМ  40 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

№ 

занят

тя 

 

Назва теми дисципліни та практичного заняття 

Кількі 

сть 

годин 

1 10 
Основні фонди туристичного підприємства 

Показники ефективності використання основних фондів 
2 

2 12 
Оборотні фонди туристичного підприємства 

Показники ефективності використання оборотних фонів 
2 

3 15 

Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична  рента. 

Розрахунок собівартості туру   

2 

4 16 

Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична  рента. 

Розрахунок собівартості туру   

2 



5 18 

Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика 

організації. Туристична  рента. 

Визначення  туристичної ренти. 

2 

6 21 

Система ціноутворення в сфері туристичного бізнесу 

Визначення ціни туристського пакета на одного туриста (вартість 

туристської путівки) 

 2 

7 23 
Система ціноутворення в сфері туристичного бізнесу 

 Визначення ціни витратним та агрегатним методами ціноутворення. 
2 

8 25 

Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад. Заробітна плата 

та її регулювання. 

  Розрахунок показників для аналізу  руху персоналу  підприємства. 

2 

9 27 

Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад. Заробітна плата 

та її регулювання 

Порядок нарахування заробітної плати за  різними формами та системами 

2 

10 30 

Прибуток та рентабельність туристичного підприємства в умовах 

ринкової конкуренції  

Розрахунок прибутку і рентабельності, їх призначення 

2 

  РАЗОМ 20 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми дисципліни   

Кількі 

сть 

годин 

1 Введення в економіку підприємства туризму 2 

2 Сутність , поняття і економічний зміст підприємств туризму 2 

3 Продукт і його економічна сутність 4 

4 Ринок туристичного продукту 2 

5 
Туристичний  кругообіг . Фактори, що впливають на сезонність туристичного ринку. 

Сталий розвиток галузі 
4 

6 Основні фонди туристичного підприємства 2 

7 
Формування собівартості туристичних послуг. Облікова політика організації . 

Туристична рента 
4 

8 Система ціноутворення в сфері туристичного бізнесу 4 

9 
Трудові ресурси туристичного підприємства і їх склад. Заробітна плата та її 

регулювання 
4 

10 
Прибуток та рентабельність туристичного  підприємства в умовах ринкової 

конкуренції 
2 

 РАЗОМ 30 

 
8. Індивідуальні завдання 

1. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. 

2. Статистичний аналіз розвитку міжнародного та українського  туризму. 

3. Концепція стійкого розвитку та ососблистей сучасного  розвитку туризму. 

4. Розвиток екологічного туризму в Україні. 

5. Економічна ефективність туризма в Західній Україні. Визначення впливу на    економіку 

регіона. 

6. Історія розвитку світового та українського туризму. 

7. Специфіка туристичного продукту. Особливості функціонування субєктів 

туристичного ринку. 

8. Специфіка туристичного маркетингу. 

9. Розрахунок вартості туру на конкретному прикладі.  



10. Інвестиційна діяльність у галузі туризму в Україні.  

11. Проблеми сезонності туристичного попиту та її подолання.  

12.  Особливості сучасного попиту на туристичні послуги 

 

  

9. Методи навчання 

• словесні ( пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні ( ілюстрація-плакат, схема; демонстрація – відеофільм, мультимедійні файли); 

• практичні ( самостійна робота на занятті та поза аудиторно, виконання розрахункових 

завдань). 

 

10. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, графічна контрольна перевірка, практична 

контрольна перевірка, екзамен, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій  

2. Завдання для практичних занять 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання 

5. Тести для перевірки знань студентів 

6. Роздатковий матеріал  

7. Засоби діагностики знань студентів 

8. Критерії оцінювання знань студентів 

9. Наочні посібники 

10. Презентаційні матеріали 

11. Електронні посібники 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1.Конституція України. 

2.Цивільний кодекс України. 

3.Господарський кодекс України. 

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ 5.Закон України 

« Про туризм»  від 15.09.1999 р. № 324/95 

6. Закон України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" від 01.06. 2000 р. 

№ 1775-ІП. 

7.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 

8..Кулішов В.В Економіка підприємства: теорія і практика: навч.посібник/В.В.Кулішов.-К.: 

«Видавництво Ліра-К», 2017 

9. Бойчик  І.М Економіка підприємства: навчальний посібник / І.М.Бойчик.-К.: «Видавництво 

Ліра-К», 2016 

10. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, 

Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 

11. Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М. Економіка пидприємства : навч. 

посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич. – Херсон : Олді-плюс, 2014 

 Допоміжна 

1.Б.Ф.Заблоцький Економіка і організація іноваційної діяльності 2-видання, виправлене та 

доповнене: навачльний посібник/ Б.Ф.Заблоцький.-К.: «Видавництво Ліра-К», 2017 

2.О.Є. Лугінін  Менеджмент і маркетинг туризму: підручник/ О.Є. Лугінін .-К.: «Видавництво 

Ліра-К», 2017 



3. О.В. Березін  Ціноутворення в туристичному бізнесі: навчальний посібник /О.В.Березін .-К.: 

«Видавництво Ліра-К», 2017 

4. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 

Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. 

Левченко. – К. : Кондор, 2015.  

5. Логунова Н. А. Экономика и организация инновационной деятельности : учебн. пособ. / Н. 

А. Логунова, Л. В. Алексахина, Н. А. Красовская. – К. : Кондор, 2014.   

 

Електронні ресурси 

www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism 

https://forinsurer.com/public/03/02/23/303 

https://shop.pzu.com.ua/info/description/tourist 

www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8513 

https://minfin.com.ua/ua/insurance/rating/.../2017-06-30/ 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism
https://forinsurer.com/public/03/02/23/303
https://shop.pzu.com.ua/info/description/tourist
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8513
https://minfin.com.ua/ua/insurance/rating/.../2017-06-30/

