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Доцент кафедри туризму Львівського національного аграрного університету, к.е.н., доцент. 

Викладач з 17-річним досвідом, автор та співавтор понад 50 наукових статей, 11 наукових 

монографій, 14 навчальних посібників, 90 навчально-методичних розробок. 

Читає курси: «Економіка туристичного підприємства», «Рекреологія та рекреаційні комплекси 

світу», «Географія туризму», «Спеціалізований туризм». Наукові інтереси: аналіз тенденцій, 

проблем та прогнозування розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України; 

оцінювання ризиків та можливостей розвитку сільського зеленого туризму як інноваційного 

ресурсу розвитку громад; розробка нових підходів до формування інноваційного туристичного 

транскордонного продукту.  

 

 

Коротка анотація до курсу. Навчальна дисципліна «Економіка туристичного підприємства» є 

обов’язковою навчальною дисципліною, що належить до циклу професійної підготовки за 

освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальністю 242 «Туризм» галузь знань 

24 «Сфера обслуговування», яка викладається в 2-3 семестрах в обсязі 8 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Підсумковий контроль – залік у 

кінці другого семестру та іспит у кінці третього семестру. 

Обсяг курсу – 120 годин аудиторних занять, з них 60 годин лекцій, 60 годин практичних і 

семінарських занять та 120 години самостійної роботи. 

Пререквізити курсу – Економічна теорія, Рекреологія та рекреаційні комплекси світу, 

Організація туризму, Організація анімаційної та екскурсійної діяльності, Сервісологія. 

Постреквізити курсу – Аналіз діяльності туристичних підприємств, Бізнес-планування 

туристичних підприємств, Туристична логістика, Технологія продажів в туризмі, Організація 

готельного господарства. 
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Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка туристичного 

підприємства» є формування системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі 

аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємств 

туристичного бізнесу з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його 

функціонування. Даний курс дозволить студентам: отримати уявлення про механізм 

функціонування підприємств різних типів, формування та використання його ресурсного 

потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності; вивчити теорії та 

практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; сформувати 

вміння ефективно використовувати ресурсний і виробничо-господарський потенціал; вивчити 

можливості розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку суб’єкта підприємництва. 

Формат курсу – проведення лекцій, практичних і семінарських занять та консультації для 

кращого розуміння тем, виконання СРС, проведення наукових досліджень та опублікування їх 

результатів (написання статей, тез конференцій, доповідей круглих столів і семінарів, 

співавторство у написанні розділів до науково-дослідної теми кафедри). 

В процесі навчання студентів проводяться різні види лекцій, зокрема тематичні лекції, лекції-

дискусії, проблемні лекції, лекції-прес-конференції із запрошенням практичних спеціалістів зі 

сфери туризму, а також громадських діячів та представників асоціацій у сфері туризму. 

Семінарські заняття студентів проводяться у вигляді семінарів-диспутів, семінарів з виступами 

студентів, семінарів-практикумів. Використовуються також ігрові методи інтерактивного 

навчання (дидактичні, ділові, рольові організаційно-діяльнісні ігри). На практичних заняттях 

застосовуються такі методи як дослідження, самостійна робота, розв'язування контрольних 

завдань, розбір ситуацій із практики та ін. 

Програмні результати навчання.  

За результатами курсу студенти зможуть: 

 розуміти принципи, процеси і технології організації економічної підсистеми суб’єкта 

туристичного бізнесу, порядок та етапи розробки стратегії діяльності туристичного 

підприємства; 

 оволодіти методикою розрахунку виробничої програми підприємств сфери туризму, 

готельного господарства; 

 знати призначення, класифікацію та особливості управління виробничими запасами 

туристичного підприємства; 

 оволодіти практичними навичками визначення виробничої потужності туристичного 

підприємства, вміти розраховувати норматив виробничих запасів підприємства; 

 здійснювати оцінку ефективності використання засобів виробництва, предметів праці, 

основних і обігових коштів туристичного підприємства; 

 визначати фінансові результати та розподіляти одержані туристичним підприємством 

прибутки; 

 розробляти бізнес-план туристичного підприємства, застосовувати методи аналізу його 

виконання для прийняття ефективних управлінських рішень в господарській діяльності; 

 ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. 

Фахові компетентності.  

Після вивчення курсу студенти отримають такі фахові компетентності: 

 розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної 

індустрії та її економічної підсистеми; 

 уміння аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління; 

 уміння розробляти та обґрунтовувати економічну стратегію туристичного підприємства і 

тактику її здійснення, 

 здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та 

офісну техніку; 

 здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом 

туристичного бізнесу;  

 здатність управляти ресурсним потенціалом туристичного підприємства; 



 здатність управляти обсягами діяльності туристичного підприємства; 

 здатність управляти фінансовими результатами туристичного підприємства; 

 уміння розробляти та обґрунтовувати ефективну інвестиційну діяльність туристичного 

підприємства; 

 здатність застосовувати методи розрахунку важливих показників господарської діяльності з 

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

туристичного підприємства; 

 уміння аналізувати виробничу діяльність та зовнішнє середовища функціонуючого 

туристичного підприємства, сутність та наслідки мікроекономічних процесів, поведінки 

окремих господарюючих суб’єктів, їх інноваційної спрямованості. 

 

 
СХЕМА КУРСУ 

Тиждень Тема 
Кількість годин 

Максималь-

ний бал 

л сем пр. СРС сем пр.  

1 

Тема 1. Туризм в 

економічній системі 

країни і світу 

4 2 2 7 6 6 

2 

Тема 2. 
Підприємницька 

діяльність − основа 

туристичного 

бізнесу 

4 2 2 7 6 6 

3 

Тема 3. Місце 

економічної 

стратегії в 

управлінні 

туризмом 

4 2 2 7 6 7 

4 

Тема 4. Формування 

та реалізація 

туристичного 

продукту 

4 2 2 7 6 7 

5 

Тема 5. Виробнича 

програма 

підприємств 

туристичного 

бізнесу 

4 2 2 7 6 6 

6 

Тема 6. Планування 

експлуатаційної 

діяльності 

підприємств 

розміщення туристів 

4 2 2 7 6 6 

7 

Тема 7. Виробнича 

програма та 

товарооборот 

підприємств 

харчування туристів 

4 2 2 7 6 7 

8 

Тема 8. Трудові 

ресурси та оплата 

праці на 

підприємствах 

4 2 2 7 6 7 

Разом за 2 семестр 32 16 16 56 48 52 



9 

Тема 9. Джерела 

формування та 

напрями 

використання 

доходу туристичних 

підприємств 

4 2 2 10 4 4 

10 

Тема 10. Поточні 

витрати та 

собівартість 

туристичного 

продукту 

4 2 2 9 3 4 

11 

Тема 11. Система 

формування й 

розподілу прибутку 

туристичних 

підприємств 

4 2 2 9 3 4 

12 

Тема 12. Рух 

грошових коштів на 

підприємствах 

туристичного 

бізнесу 

4 2 2 9 3 4 

13 
Тема 13. Інвестиції 

в економіці туризм 
4 2 2 9 3 4 

14 
Тема 14. 

Регіональна 

економіка туризму 

4 2 2 9 3 4 

15 

Тема 15. Державне 

регулювання 

економіки туризму 

4 2 2 9 3 4 

Разом за 3 семестр 28 14 14 64 22 28 

Іспит 30 50 

Всього 60 30 30 120 100 

 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Зміст теми 
Перелік питань на 

самостійне вивчення 

Рекомендовані теми для 

науково-дослідної 

діяльності 

Тема 1. Туризм в 

економічній 

системі країни і 

світу 

Передумови 

виникнення й 

розвитку 

туризму. 

Туристичний 

бізнес як 

економіко-

технологічна 

система. 

Сучасний стан і 

перспективи розвитку 

туристичного бізнесу в 

Україні. 

Охарактеризуйте туризм 

як міжгалузевий 

комплекс суб'єктів 

обслуговування туристів. 

Яка роль туристичного 

бізнесу в  

народногоподарському 

комплексі країни? 

Роль та місце туризму в 

економіці країни. 

Туризм як чинник 

економічного розвитку 

країни. 
Передумови розвитку 

туризму в Україні. 
Основні засади сталого 

розвитку туризму в Україні. 

Вплив євроінтеграційних 

процесів на розвиток 

туристичного 

ринку в Україні. 

Місце України в структурі 

світового туристичного 

ринку. 



Тема 2. 
Підприємницька 

діяльність − 

основа 

туристичного 

бізнесу 

Сутність та 

особливості 

підприємницької 

діяльності в 

туризмі.  

Ресурсне 

забезпечення 

туристичної 

діяльності. 

Загальні 

показники 

оцінки 

туристичної 

діяльності. 

Правові основи 

організації туристичного 

бізнесу в Україні.  

Охарактеризуйте основні 

суб'єкти підприємницької 

діяльності в туризмі. 

Як визначається 

економічна та соціальна 

ефективність 

туристичного бізнесу 

країни? 

Підприємницький вектор 

розвитку туризму. 

Особливості 

функціонування 

туристичних підприємств в 

сучасних 

економічних умовах. 

Сутність та особливості 

типології туристичних 

підприємств як суб’єктів 

управління. 

Концептуальні основи 

розвитку інноваційного 

підприємництва у 

вітчизняній туристичній 

індустрії. 

Мале підприємництво як 

фактор розвитку 

туристської дестинації в 

депресивному регіоні. 

Загрози і небезпеки в 

діяльності підприємств 

туристичної сфери. 

Тема 3. Місце 

економічної 

стратегії в 

управлінні 

туризмом 

Сутність і роль 

підприємницької 

стратегії в 

розвитку 

туристичного 

бізнесу.  

Види базових 

економічних 

стратегій 

діяльності 

підприємств..  

Механізми 

економічного 

управління 

туристичним 

бізнесом. 

Процес обґрунтування 

економічної стратегії 

підприємства та розробка 

стратегічних 

альтернатив. 

У чому полягають 

особливості розробки 

стратегії розвитку 

суб'єктів туристичного 

бізнесу? 

Розкрийте сутність 

стратегії стабілізації та 

охарактеризуйте заходи її 

забезпечення. 

Чим визначається 

ефективність планування 

підприємницької 

діяльності суб'єктів 

туристичного бізнесу? 

Місце економічної стратегії 

в управлінні туризмом. 

Cтратегічні пріоритети 

розвитку туристичної 

індустрії України. 

Стратегії формування та 

розвитку регіональних 

туристичних комплексів. 

Стратегія управління 

розвитком туристичної 

інфраструктури. 

Формування стратегії 

сталого розвитку туризму. 

Стратегічне управління 

підприємствами 

туристичної галузі. 

Впровадження зарубіжного 

досвіду стратегічного 

управління розвитком 

туризму. 

Тема 4. 

Формування та 

реалізація 

туристичного 

продукту 

Потік туристів − 

основа 

комплектування 

туристичного 

продукту. 

Класифікація 

планів реалізації 

туристичних 

послуг 

(турпродукту). 

Методи 

Місце реалізації 

туристичного продукту 

(послуг) в економіці 

суб'єктів туристичного 

бізнесу. 

Програмно-цільовий 

метод планування 

продажу туристичного 

продукту. 
Перерахуйте процеси 

обслуговування туристів 

Теоретичні аспекти 

обслуговування 

туристичного продукту. 

Туристичний продукт та 

туристична послуга: 

критерії розмежування 

понять. 

Управлінські аспекти 

формування та реалізації 

туристичного продукту. 

Характеристика 



планування 

продажу 

туристичного 

продукту й 

окремих послуг. 

Оцінювання 

запасу 

фінансової 

міцності 

підприємства. 

залежно від маршрутів 

подорожування. Дайте 

пояснення. 

Поясніть сутність та 

особливості логістики в 

туристичному бізнесі. 

Визначте відмінності між 

реактивним, інактивним, 

преактивним та 

інтерактивним 

плануванням продажу 

туристичного продукту. 

туристичного продукту як 

специфічного об'єкту 

ціноутворення. 

Особливості формування та 

реалізації туристичного 

продукту туроператорами 

та турагентами. 

Туристичний продукт як 

основний елемент 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

туристично-рекреаційного 

кластера. 

Тема 5. 
Виробнича 

програма 

підприємств 

туристичного 

бізнесу 

Виробнича 

програма 

туристичного 

оператора: 

сутність і 

структура. 

Принципи та 

етапи розробки 

виробничої 

програми 

туристичного 

оператора. 

Наведіть схему 

(алгоритм) розробки 

виробничої програми 

туристичного 

підприємства. 

Як розробляються тури 

(маршрути), що є 

передумовами 

обґрунтування 

виробничої програми 

підприємства? 

Як використовуються 

результати моніторингу 

обслуговування туристів 

при обґрунтуванні 

виробничої програми та її 

ресурсного забезпечення?  

Методичні основи 

управління обсягами 

комерційної діяльності 

туристичних підприємств. 

Удосконалення технологій 

створення туристичного 

продукту. 

Проблеми та напрями 

підвищення ефективності 

управління якістю 

обслуговування на 

туристичних 

підприємствах. 

Показники виробничо-

експлуатаційної програми 

готельного підприємства та 

їх вплив на фінансовий 

стан. 

Тема 6. 

Планування 

експлуатаційної 

діяльності 

підприємств 

розміщення 

туристів 

Сутність і 

показники 

експлуатаційної 

програми 

підприємств 

готельного типу. 

Розробка 

експлуатаційної 

програми 

підприємств 

розміщення 

туристів. 

Місце готельного 

господарства в 

обслуговуванні туристів.  

За допомогою яких 

показників оцінюється 

експлуатаційна 

потужність підприємства 

готельного типу? 

Планування доходів 

підприємств готельного 

типу. 

Як впливає підвищення 

якості обслуговування 

клієнтів на виконання 

експлуатаційної 

програми підприємства? 

Системи управління 

збутовою діяльністю 

туристичних операторів. 

Управління логістичною 

діяльністю туристичних 

підприємств. 

Оцінювання стану та 

тенденцій розвитку 

підприємств готельного 

господарства в Україні. 

Сучасний розвиток 

готельного 

господарства в Україні. 

Формування 

конкурентоспроможності 

підприємств готельного 

господарства. 

Використання 

міжнародного досвіду 

впровадження інновацій у 

сферу готельного бізнесу. 

Тема 7. 

Виробнича 

Економічна 

сутність і види 

Характеристика 

продукції підприємств 

Особливості організації 

харчування 



програма та 

товарооборот 

підприємств 

харчування 

туристів 

діяльності 

підприємств 

харчування. 

Класифікація 

підприємств 

харчування в 

туристичній 

сфері діяльності. 

Обґрунтування 

виробничої 

програми та 

плану 

товарообороту. 

харчування.  

Склад і структура 

товарообороту. 

Які види організації 

харчування 

застосовуються для 

обслуговування туристів? 

За якими етапами 

обґрунтовується 

виробнича програма та 

план товарообороту 

підприємств харчування? 

Як розробляється 

продуктовий баланс при 

обґрунтуванні 

виробничої програми 

підприємства? 

 в різних видах туризму. 

Організація та технологія 

надання послуг харчування 

у закладах розміщення. 

Тенденції розвитку 

ресторанного господарства 

як 

складової туристичної 

галузі України. 

Сучасний стан, перспективи 

та тенденції розвитку 

ресторанного господарства 

в Україні. 

Сучасні тренди 

розвитку ресторанного 

господарства в світі. 

Особливості харчування 

туристів на авто маршрутах. 

Тема 8. Трудові 

ресурси та оплата 

праці на 

підприємствах 

Оцінювання 

стану та 

ефективності 

використання 

трудових 

ресурсів. 

Державне й 

договірне 

регулювання 

оплати праці. 

Планування 

чисельності 

працівників. 

Мотивація праці та 

організація заробітної 

плати.  

Обґрунтування витрат на 

оплату праці. 

Яку роль відіграють 

трудові ресурси в 

діяльності підприємств 

туристичного бізнесу? 

Розкрийте сутність 

показників ефективності 

використання трудових 

ресурсів 

підприємств 

туристичного бізнесу. 

Яка роль заробітної плати 

у формуванні трудового 

колективу і у відтворенні 

робочої сили. 

Трудові ресурси 

туристичного підприємства 

та підходи до їх оцінки. 

Критерії оцінки трудових 

ресурсів туристичного 

підприємства. 

Проблеми оплати праці та 

аналіз ефективності 

використання трудових 

ресурсів туристичних 

підприємств. 

Коефіцієнтний аналіз 

трудових ресурсів 

і витрат на оплату праці 

туристичних підприємств. 

Основні напрямки 

підвищення ефективності 

праці трудових ресурсів 

туристичного підприємства. 

Тема 9. Джерела 

формування та 

напрями 

використання 

доходу 

туристичних 

підприємств 

Сутність і роль 

доходу 

підприємств 

туристичного 

бізнесу. 

Економічний 

механізм 

формування й 

розподілу 

доходу. 

Стратегія формування 

доходу підприємств. 

Політика оптимізації 

доходу туристичних 

підприємств. 
Охарактеризуйте 

відмінності в джерелах 

отримання доходу 

туроператором і 

турагентом. 

За якими напрямами 

розподіляється доход 

підприємств 

туристичного бізнесу? 

Яке місце посідає 

моніторинг доходу при 

обґрунтуванні базової 

Методичні основи 

оцінювання економічних 

інтересів туристичних 

підприємств. 

Особливості формування та 

класифікація доходів 

туристичного підприємства. 

Основні аспекти 

прибутковості 

туристичних підприємств. 

Оцінка резервів підвищення 

доходів туристичного 

підприємства. 

Управління доходами 

підприємств готельного 

Господарства. 

Резерви підвищення 



економічної стратегії 

діяльності підприємства? 

доходів на підприємстві 

готельного господарства. 

Тема 10. Поточні 

витрати та 

собівартість 

туристичного 

продукту 

Сутність і 

структура 

витрат на 

формування та 

реалізацію тур 

продукту. 

Калькуляція 

собівартості і 

цін на 

туристичний 

продукт. 

Планування витрат 

туристичних 

підприємств. 

Розкрийте особливості та 

відмінні риси постійних і 

змінних витрат. 

Розкрийте сутність 

загальної моделі 

планування витрат 

туристичного 

підприємства. 

Чим відрізняється 

ціноутворення в туризмі 

від матеріальних галузей 

економіки? 

Методичні аспекти 

обґрунтування собівартості 

туристичних послуг. 

Обґрунтування собівартості 

туристичних послуг за 

методом повних витрат. 

Особливості впливу 

змінних та постійних витрат 

на собівартість 

туристичного продукту. 

Поняття, сутність, роль цін і 

ціноутворення в економіці 

туризму. 

Методичні аспекти 

ціноутворення в туризмі. 

Моделювання 

ціноутворення для 

зовнішнього та 

внутрішнього туризму. 

Ціноутворення та якість в 

туризмі. 

Тема 11. Система 

формування й 

розподілу 

прибутку 

туристичних 

підприємств 

Сутність, види 

та джерела 

отримання 

прибутку в 

туристичному 

бізнесі. 

Показники 

прибутку та 

рентабельності 

підприємств 

туристичного 

бізнесу. 

Стратегія економічного 

управління прибутком 

підприємств. 

Економічне управління 

формуванням і 

розподілом прибутку 

підприємств. 

Охарактеризуйте 

взаємозв'язок доходу і 

прибутку. 

Виділіть головні напрями 

використання прибутку 

туристичних 

підприємств. 

Охарактеризуйте методи 

планування прибутку 

підприємств, прийнятні 

для 

туристичного бізнесу. 

Фінансово-організаційні 

аспекти туристичного 

бізнесу. 

Прибуток та рентабельність 

як показники ефективності 

туристичного підприємства. 

Фінансово-економічні 

результати діяльності 

туристичних підприємств та 

їх оптимізація. 

Фактори та принципи 

підвищення ефективності 

діяльності 

підприємств туристичного 

комплексу. 

Методичні підходи 

визначення 

конкурентоспроможності 

туристичних підприємств. 

Тема 12. Рух 

грошових коштів 

на підприємствах 

туристичного 

бізнесу 

Сутність, роль і 

види грошових 

потоків. 

Методи 

оптимізації руху 

грошових 

коштів. 

Оцінювання 

ефективності 

формування та 

використання 

грошових 

Мета і принципи 

економічного управління 

рухом грошових коштів. 

Планування руху 

грошових коштів 

підприємств. 

Охарактеризуйте чистий 

рух грошових коштів 

туристичного 

підприємства і порядок 

його визначення? 

Методи оптимізації руху 

Напрями управління 

грошовими 

потоками туристичного 

підприємства. 

Ефективне управління 

рухом грошових потоків та 

його роль у забезпеченні 

фінансової стійкості 

туристичного підприємства. 

Оптимізація управління 

грошовими потоками 

туристичного підприємства. 



коштів. грошових коштів. 

Які заходи потрібні для 

ліквідації дефіциту 

грошових коштів 

підприємств? 

Планування грошових 

потоків туристичного 

підприємства. 

Застосування ефективних 

антикризових заходів в 

управлінні 

фінансовими ресурсами на 

туристичних підприємствах 

України. 

Тема 13. 
Інвестиції в 

економіці туризм 

Сутність 

інвестування в 

економіку 

туризму. 

Джерела 

залучення 

інвестиційних 

ресурсів. 

Інвестиційні 

проекти в 

економіці 

туризму. 

Прогнозування 

ефективності 

інвестиційного проекту. 

Проблеми залучення 

іноземних інвестицій в 

національний 

туристичний комплекс. 

Назвіть основні 

показники, за якими 

класифікують інвестиції. 

Які етапи передбачає 

загальна схема 

аналітичних робіт при 

формуванні 

інвестиційних ресурсів? 

Інвестиції в туристичну 

сферу України: 

сучасний стан, проблеми та 

перспективи. 

Актуальні питання 

інвестиційної політики 

підприємств туристичної 

сфери. 

Інвестування туристичної 

сфери як один з факторів 

стимулювання зайнятості 

населення України. 

Фінансове забезпечення 

інвестиційної діяльності 

підприємств сфери туризму. 

Інструменти залучення 

інвестицій у туристичну 

сферу. 

Державні механізми 

інвестування в туристичну 

діяльність в Україні. 

Зарубіжний досвід 

інвестиційної політики в 

туристичній галузі та 

можливості його 

застосування 

Тема 14. 
Регіональна 

економіка 

туризму 

Регіональні 

економічні 

програми 

розвитку 

туризму. 

Кластерна 

модель 

організації 

туристичного 

бізнесу регіону. 

Економічні 

основи 

організації 

регіональних 

фондів розвитку 

туризму. 

Механізми забезпечення 

інвестиційної 

привабливості 

регіональної економіки 

туризму. 

Макроекономічна 

стратегія розвитку 

туристичного бізнесу в 

регіонах України. 

Опишіть основні етапи 

проектування при 

розробці регіональної 

програми розвитку 

туризму. 

Які особливості та 

переваги кластерної 

моделі організації 

туристичного бізнесу? 

Стратегія розвитку 

підприємницького 

потенціалу в туристичних 

регіонах України. 

Сутність та чинники 

сталого розвитку туризму в 

регіоні. 

Концептуальні підходи до 

визначення дефініції 

«туристичний регіон». 

Активізація туристичного 

процесу як один із шляхів 

вирішення проблем 

регіонального розвитку. 

Регіональна політика 

розвитку туризму. 

Модернізація туристичного 

потенціалу регіонів 

України. 



Регіональна політика 

сталого розвитку 

туристичної галузі. 

Управління регіональним 

розвитком туристичної 

галузі: світовий досвід. 

Тема 15. 
Державне 

регулювання 

економіки 

туризму 

Сутність, 

структура та 

інструменти 

державного 

регулювання 

економіки 

туризму. 

Механізми 

підтримки 

економічного 

розвитку 

індустрії 

туризму. 

Інститути 

державного 

регулювання 

туристичної 

галузі України. 

Податкове 

регулювання 

економіки 

туризму. 

Правове регулювання 

економічного розвитку 

туристичної діяльності в 

різних країнах. 

Туристична політика 

держав за умов 

економічної глобалізації 

туристичної індустрії. 

Перелічіть завдання, які 

стоять перед 

сертифікацією в туризмі. 

Стандартизація в 

міжнародному туризмі. 

Участь у вирішенні 

питань підготовки кадрів 

для сфери туризму. 

Державне регулювання 

діяльності підприємств 

туристичної сфери. 

Державне регулювання 

розвитку туризму: сутність 

поняття та проблеми 

визначення. 

Основні тенденції 

державного регулювання 

туризму в Україні. 

Державне регулювання 

регіонального рекреаційно-

туристичного комплексу. 

Інвестиційний податковий 

кредит як основа 

державного стимулювання 

активності туристичних 

підприємств. 

Пріоритети державного 

стимулювання розвитку 

туристичної галузі в 

контексті глобалізаційних 

викликів. 

Державне регулювання 

розвитку туристичної галузі 

України в контексті досвіду 

зарубіжних країн. 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. 1. Передумови виникнення й розвитку туризму. 

2. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система. 

3. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні.  

4. Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі.  

5. Правові основи організації туристичного бізнесу в Україні.  

6. Ресурсне забезпечення туристичної діяльності.  

7. Загальні показники оцінки туристичної діяльності. 

8. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу.  

9. Види базових економічних стратегій діяльності підприємств..  

10. Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних 

альтернатив.  

11. Механізми економічного управління туристичним бізнесом. 

12. Потік туристів − основа комплектування туристичного продукту. 

13. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного 

бізнесу. 

14. Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту). 

15. Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг. 

16. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту. 



17. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства. 

18. Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура. 

19. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора. 

20. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. 

21. Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу. 

22. Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів. 

23. Планування доходів підприємств готельного типу. 

24. Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування. 

25. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності. 

26. Характеристика продукції підприємств харчування. 

27. Склад і структура товарообороту. 

28. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту. 

29. Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів. 

30. Мотивація праці та організація заробітної плати. 

31. Державне й договірне регулювання оплати праці. 

32. Планування чисельності працівників. 

33. Обґрунтування витрат на оплату праці. 

34. Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу. 

35. Економічний механізм формування й розподілу доходу. 

36. Стратегія формування доходу підприємств. 

37. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств. 

38. Сутність і структура витрат на формування та реалізацію тур продукту. 

39. Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт. 

40. Планування витрат туристичних підприємств. 

41. Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі. 

42. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу. 

43. Стратегія економічного управління прибутком підприємств. 

44. Економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств. 

45. Сутність, роль і види грошових потоків. 

46. Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів. 

47. Методи оптимізації руху грошових коштів. 

48. Планування руху грошових коштів підприємств. 

49. Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів. 

50. Сутність інвестування в економіку туризму. 

51. Джерела залучення інвестиційних ресурсів. 

52. Інвестиційні проекти в економіці туризму. 

53. Прогнозування ефективності інвестиційного проекту. 

54. Проблеми залучення іноземних інвестицій в національний туристичний комплекс. 

55. Регіональні економічні програми розвитку туризму. 

56. Кластерна модель організації туристичного бізнесу регіону. 

57. Механізми забезпечення інвестиційної привабливості регіональної еономіки туризму.  

58. Економічні основи організації регіональних фондів розвитку туризму. 

59. Макроекономічна стратегія розвитку туристичного бізнесу в регіонах України. 

60. Сутність, структура та інструменти державного регулювання економіки туризму. 

61. Механізми підтримки економічного розвитку індустрії туризму. 

62. Правове регулювання економічного розвитку туристичної діяльності в різних країнах. 

63. Інститути державного регулювання туристичної галузі України. 

64. Податкове регулювання економіки туризму. 

65. Туристична політика держав за умов економічної глобалізації туристичної індустрії.  

 
Методичне забезпечення курсу. Хід практичних та семінарських занять, питання для 

самоконтролю, практичні завдання, творчі індивідуальні завдання, перелік питань і порядок 

виконання СРС, рекомендовані теми науково-дослідних робіт і вимоги до їх виконання та 

опублікування відображені у методичних рекомендаціях: 



1. Бугіль С.Я. Економіка туристичного підприємства: методичні рекомендації до проведення 

семінарських і практичних занять − Львів: Львівський національний аграрний університет, 

2019. – 62 с. 

2. Бугіль С.Я. Економіка туристичного підприємства: методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи студентів − Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. 

– 43 с. 

3. Бугіль С.Я. Економіка туристичного підприємства: методичні рекомендації для виконання 

індивідуальної науково-дослідної роботи студентів − Львів: Львівський національний 

аграрний університет, 2019. –38 с. 

Система оцінювання та методи контролю. Оцінювання за навчальною дисципліною 

«Економіка туристичного підприємства» проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за таким співвідношенням: 

2 семестр 

 семінарські/практичні заняття та СРС ‒ 100 %. 

3 семестр 

 семінарські/практичні заняття та СРС ‒ 50 %. 

 іспит ‒ 50%. 

Методи контролю: 

1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване, детальний аналіз 

відповідей студентів). 

2. Письмова аудиторна та позааудиторна перевірка (письмові відповіді на питання 

(контрольна робота, самостійна робота); виконання та оформлення схем, таблиць, діаграм; 

написання, есе, рефератів; підготовка презентацій; написання та опублікування статей, тез 

конференцій, доповідей круглих столів, семінарів. 

3. Практична перевірка (проведення різних вимірів; здійснення, складання, 

налагодження, розробка документації; виконання практичної роботи; аналіз виробничої 

інформації; рішення професійних завдань; ділові ігри). 

4. Стандартизований контроль (тести). 

5. Самоконтоль (самооцінка студентом якості засвоєного навчального матеріалу з 

дисципліни в цілому, змістовного модуля чи окремої теми на основі передбачених у 

методичних рекомендаціях питань для самоконтролю). 

6. Самооцінка (передбачає критичне ставлення студента до своїх здібностей і 

можливостей, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів). 

Види контролю: поточний контроль, проміжна та семестрова атестація, підсумковий 

контроль. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота (разом 100балів) 
Сума 

100 Т І  Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 13 13 12 12 13 13 

Т І ,  Т2 ... Т8 ‒ теми 

 

Поточне тестування та самостійна робота (разом 

50балів) 

Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

50 балів 100 Т 9  Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

8 7 7 7 7 7 7 

Т 9,  Т10 ... Т15 ‒ теми 

 



Академічна політика курсу. Усі види робіт необхідно виконати і захистити у вказані 

терміни. Студенти, що пропустили заняття з поважної причини, відпрацьовують їх у 

додатковий час згідно графіка відпрацювання пропущених занять.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не допускаються. Будьте толерантні, 

поважайте чужу думку. Заперечення формулюйте в коректній формі. Плагіат та інші форми 

нечесної роботи неприпустимі. Не допускаються підказування і списування під час здачі 

СРС, проміжного контролю і фінального іспиту, копіювання вирішених завдань іншими 

особами, складання іспиту за іншого студента.   

За консультаціями щодо виконання самостійних робіт (СРС), їх здачею і захистом, а також за 

додатковою інформацією з пройденого матеріалу і всіма іншими питаннями з курсу, який 

викладається звертайтеся до викладача в період його робочих годин. 
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