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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійне 

опрацювання навчальної дисципліни здійснюється студентами у вільний від 

аудиторних занять час. 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» є однією з професійно-

орієнтованих дисциплін програми підготовки бакалаврів з туризму. Метою 

вивчення навчальної дисципліни є формування економічного мислення і 

системи спеціальних економічних знань у галузі управління господарсько-

фінансовою діяльністю туристичних підприємств, опанування необхідними 

практичними навичками економічного обґрунтування управлінських рішень. 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

– значення і місце туризму у народногосподарському комплексі та 

системі ринкового господарства України; 

– особливості господарсько-фінансового механізму суб’єктів 

господарської діяльності туристичних підприємств; 

– складові основних і оборотних фондів туристичних підприємств та їх 

особливості; 

– основні форми та системи оплати праці робітників; 

– особливості, характерні для формування доходу в туристичному 

бізнесі; 

– порядок формування прибутку туристичних підприємств; 

– особливості ціноутворення щодо кожного окремого суб’єкта 

туристичної діяльності – туроператора, турагента або суб’єкта, який надає 

окремі туристичні послуги; 
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– систему показників оцінювання ефективності використання окремих 

видів ресурсів туристичного підприємства; 

– теоретичні та методичні заходи управління податковою політикою 

підприємств туристичної сфери; 

уміти: 

– застосовувати методичні інструменти для оцінювання стану, 

інтенсивності руху та ефективності використання основних та оборотних 

фондів туристичних підприємств; 

– визначити критичний обсяг виробництва туристичного продукту 

(точку беззбитковості); 

– розробляти плани збуту туристичного продукту (послуг); 

– здійснювати оцінювання інтенсивності обороту кадрів;  

– розраховувати плановану чисельність і фонд оплати праці персоналу 

туристичної фірми; 

– використовувати інструментарій для оцінювання прибутку 

туристичних підприємств; 

– визначати рентабельність окремих видів туристичного продукту 

(послуг) і діяльності туристичних підприємств; 

–  розраховувати загальну вартість туру та ціну путівки на 1 особу; 

– використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення 

ефективності діяльності й проектування туристичної організації. 

Вивчення окремих теоретичних питань і підготовка до самостійних і 

практичних занять проводиться в бібліотеках, методичних кабінетах і вдома. 

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, визначений 

викладачем дисципліни, а також наприкінці навчального семестру поряд з 

матеріалом, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж періоду 

вивчення навчальної дисципліни. Ці методичні вказівки мають на меті 

допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями з основ економіки 

підприємства. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 

Роль і місце туризму в народногосподарському 

комплексі та системі ринкового господарства 

країни 

2 12 

2 
Управління обсягом реалізації послуг на 

туристичних підприємствах 
4 12 

3 
Управління матеріальними ресурсами 

туристичних підприємств 
4 12 

4 
Управління трудовими ресурсами підприємств 

туристичної сфери 
2 10 

5 
Управління податковою політикою 

туристичних підприємств 
2 12 

6 
Управління доходами підприємств туристичної 

сфери 4 12 

7 Управління поточними витратами та 

собівартістю послуг на підприємствах 

туристичної сфери 

2 16 

8 Управління прибутками та рентабельністю на 

підприємствах туристичної сфери 4 16 

9 Управління фінансовими ресурсами 

туристичних підприємств 4 16 

10 Ціна туристичного продукту та ціноутворення 

на окремі види туристичних послуг 2 16 

11 Управління інвестиційною діяльністю та 

бізнес-планування на підприємствах 

туристичної сфери 

2 16 

12 Управління ризиком у підприємницькій 

діяльності та шляхи запобігання банкрутства 

туристичних підприємств 

4 17 

 Усього годин: 36 167 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Роль і місце туризму в народногосподарському комплексі та 

системі ринкового господарства країни 

1. Характеристика основних функцій туризму. 

2. Завдання, що розв’язуються туристичними підприємствами у процесі 

реалізації їх функцій. 

3. Взаємозв’язок туризму з іншими галузями ринкового господарства. 

4. Поняття інфраструктури туристичного ринку та характеристика її 

основних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність туристичного продукту, який є об’єктом ринкових 

відносин. 

2. Які риси характерні для підприємництва в туризмі? 

3. На яких принципах ґрунтується підприємницька діяльність у 

туристичному бізнесі? 

4. Розкрийте сутність функцій підприємництва в туризмі. 

5. Охарактеризуйте основні суб’єкти підприємницької діяльності в 

туризмі. 

6. Що належить до туристичної інфраструктури? 

Література: [2, c. 2–6; 5, c. 9–24; 8, c. 10–17].  

 

Тема 2 Управління обсягом реалізації послуг на туристичних 

підприємствах 

1. Мета і завдання управління обсягом реалізації послуг на туристичних 

підприємствах. 

2. Оптимізація продуктової програми туристичного підприємства. 
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3. Методи планування обсягів реалізації продукції. Розробка бюджету 

продажу і графіка очікуваних грошових надходжень. 

4. Поняття та показники економічних меж обсягів діяльності підприємств 

туристичної сфери. 

Питання для самоперевірки 

1. Чому планування реалізації туристичного продукту є підставою 

обґрунтування планів виробничої та фінансової діяльності підприємств 

туристичної індустрії? 

2. Які чинники слід урахувати під час планування обсягів реалізації 

туристичного продукту? 

3. Якими документами оформляється реалізація туристичного продукту? 

4. За якими ознаками класифікуються плани реалізації туристичного 

продукту? 

5. Охарактеризуйте залежність планування реалізації туристичного 

продукту або окремих послуг від базової економічної стратегії підприємства. 

6. Яке значення має програмно-цільовий метод для планування продажу 

туристичного продукту? 

7. Які етапи передбачає програмно-цільовий метод планування продажу 

товарів (послуг)? 

Література: [3, c. 56–79; 4, c. 25–54; 8, c. 63–92].  

 

Тема 3 Управління матеріальними ресурсами туристичних 

підприємств 

1. Поняття та склад основних фондів підприємств туристичної сфери. 

Натуральні та вартісні показники оцінювання основних фондів. 

2. Чинники, що впливають на підвищення ефективності використання 

основних фондів. 

3. Поняття оборотних фондів підприємств і особливості їх складу на 

підприємствах туристичної сфери. 
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4. Поняття та склад обігових коштів підприємства, їх взаємозв’язок з 

оборотними фондами. 

5. Показники ефективності використання обігових коштів підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте склад основних фондів підприємств туристичної 

сфери. 

2. Обґрунтуйте склад чинників, що впливають на підвищення 

ефективності використання основних фондів. 

3. Дайте порівняльну характеристику основних і оборотних фондів на 

підприємствах туристичної сфери. 

4. Які показники використовуються для оцінювання забезпеченості 

туристичних підприємств оборотними фондами та фондами обігу (на прикладі 

готельних підприємств)? 

5. Опишіть етапи оцінювання стану основних фондів, інтенсивності їх 

руху й ефективності використання. 

6. У чому різниця між виробничою потужністю та пропускною 

спроможністю засобів розміщення туристів? 

7. Які основні шляхи підвищення ефективності використання основних 

фондів і оборотних коштів туристичних підприємств? 

Література: [5, c. 56–72; 7, c. 43–64; 8, c. 100–110].  

 

Тема 4 Управління трудовими ресурсами підприємств туристичної 

сфери 

1. Персонал підприємства і його структура на підприємствах туристичної 

сфери. 

2. Сутність і методи визначення продуктивності праці персоналу. 

3. Чинники зростання продуктивності праці персоналу підприємства. 

4. Політика оплати праці в ринкових умовах господарювання. Функції 

оплати праці на підприємстві. 
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5. Порядок державного регулювання заробітної плати в Україні. Тарифна 

система, її елементи. 

6. Характеристика форм і систем оплати праці робітників. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку функцію виконують трудові ресурси в діяльності підприємств 

туристичного бізнесу? 

2. Перелічіть і розкрийте сутність показників оцінювання кадрового 

забезпечення туристичних підприємств. 

3. Охарактеризуйте показники руху (обороту) трудових ресурсів 

туристичного підприємства за певний період часу. 

4. Розкрийте сутність показників ефективності використання трудових 

ресурсів підприємств туристичного бізнесу. 

5. У чому полягають відмінності між погодинною та відрядною формами 

оплати праці? 

6. Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці. 

7. Як регулюється оплата праці в туристичному бізнесі України? 

Література: [4, c. 63–82; 5, c. 84–102; 8, c. 133–154].  

 

Тема 5 Управління податковою політикою туристичних підприємств 

1. Систематизація податків і податкових платежів, що сплачуються 

туристичними підприємствами. 

2. Сутність і етапи податкової політики туристичних підприємств. 

3. Особливості оподаткування діяльності туристичних підприємств в 

інших країнах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості та порядок розрахунку на туристичних підприємствах 

податку на додану вартість? 

2. Охарактеризуйте етапи податкової політики туристичних підприємств. 
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3. Які відмінності між туристичним оператором і туристичним агентом у 

процесі оподаткування їх діяльності? 

4. Охарактеризуйте порядок обчислення і сплати туристичного збору. 

5. Обґрунтуйте шляхи удосконалення податкової політики туристичних 

підприємств. 

Література: [1, c. 25, c. 35; 6, с. 122–134].  

 

Тема 6 Управління доходами підприємств туристичної сфери 

1. Поняття доходу туристичних підприємств і класифікація їх видів. 

2. Характеристика основних джерел утворення доходів туристичного 

підприємства. 

3. Економічний механізм формування та розподілу доходів туристичного 

підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою дохід від туристичної діяльності та яке його 

призначення у розвитку підприємств? 

2. Які особливості характерні для формування доходу в туристичному 

бізнесі? 

3. Визначте і поясніть відмінності в джерелах отримання доходу 

туроператором і турагентом. 

4. Як розраховується дохід від реалізації туристичного продукту або 

окремих послуг? 

5. Охарактеризуйте модель формування та використання доходу 

туристичних підприємств. 

6. Чим відрізняється валовий дохід підприємства від чистого доходу та 

оподатковуваного прибутку? 

7. За якими напрямами розподіляється дохід підприємств туристичного 

бізнесу? 

Література: [3, c. 161–175; 6, c. 182–198; 8, c. 156–174].  
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Тема 7 Управління поточними витратами та собівартістю послуг на 

підприємствах туристичної сфери 

1. Характеристика і класифікація витрат туристичних підприємств.  

2. Поняття поточних витрат підприємств туристичної сфери. 

3. Сутність собівартості туристичного продукту.  

4. Сутність основних методів калькулювання собівартості туристичних 

послуг.  

5. Характеристика процесу прогнозування собівартості туристичних 

послуг. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність витрат, пов’язаних з формуванням і 

реалізацією туристичного продукту? 

2. Визначте, які витрати відносяться на собівартість туристичного 

продукту (послуги). 

3. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до собівартості 

туристичного продукту? 

4. Розкрийте особливості та відмітні риси постійних і змінних витрат. 

5. Які витрати не належать до собівартості реалізованого туристичного 

продукту (послуг)? 

6. Як пов’язані між собою витрати на збут туроператора та турагента? 

Література: [7, c. 121–142; 8, c. 175–183; 9, c. 89–104].  

 

 

Тема 8 Управління прибутками та рентабельністю на підприємствах 

туристичної сфери 

1. Прибуток як мета й узагальнюючий показник ефективної діяльності 

туристичного підприємства.  

2. Класифікація видів прибутку туристичного підприємства та методика 

їх оцінювання. 
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3. Поняття та особливості процесу розподілу прибутку туристичного 

підприємства. 

4. Сутність рентабельності та характеристика системи показників 

рентабельності туристичного підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте економічну сутність і функції прибутку підприємств. 

2. З яких джерел формується прибуток підприємств туристичного 

бізнесу? 

3. Визначте головні напрями використання прибутку туристичних 

підприємств. 

4. Що являє собою прибуток від операційної діяльності в туризмі і як він 

розраховується? 

5. За якими ознаками класифікується прибуток (збиток) туристичних 

підприємств? 

6. Розкрийте систему показників рентабельності діяльності та 

використання ресурсів туристичного підприємства. 

Література: [5, c. 125–138; 7, c. 145–154; 8, c. 184–199].  

 

 

Тема 9 Управління фінансовими ресурсами туристичних 

підприємств 

1. Призначення фінансів туристичних підприємств та їх зв’язок з 

державним фінансовим механізмом. 

2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств туристичної 

сфери. 

3. Фінансові фонди туристичних підприємств, порядок їх формування та 

напрями використання. 

4. Показники оцінювання ефективності використання фінансових 

ресурсів туристичних підприємств. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте джерела формування фінансових ресурсів 

підприємств туристичної сфери. 

2. Які особливості формування сукупного чистого грошового потоку 

туристичних підприємств? 

3. Дайте порівняльну характеристику етапів складання маршруту 

екскурсії та об’їзду (обходу) маршруту. 

4. Опишіть основні етапи економічного управління рухом грошових 

коштів підприємств. 

5. Які показники використовуються для оцінювання ефективності 

використання фінансових ресурсів туристичних підприємств? 

Література: [8, c. 202–216; 9, c. 129–143; 11, c. 87–103].  

 

Тема 10 Ціна туристичного продукту та ціноутворення на окремі 

види туристичних послуг 

1. Класифікація цін туристичного продукту. 

2. Структура ціни одиниці туристичного продукту. 

3. Класифікація чинників, що визначають рівень цін на послуги 

туристичних підприємств. 

4. Характеристика основних методів ціноутворення, що 

використовуються на підприємствах туристичної сфери. 

5. Цінова політика підприємств туристичної сфери. 

6. Механізм формування цін на послуги підприємств туристичної 

індустрії. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте елементи структури ціни на туристичний продукт.  

2. Дайте порівняльну характеристику стратегій встановлення ціни на 

туристичний продукт. 
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3. Які особливості використання системи знижок на підприємствах 

туристичної сфери? 

4. Проаналізуйте методичні підходи щодо формування цін на послуги 

підприємств туристичної індустрії. 

5. Обґрунтуйте шляхи вдосконалення цінової політики підприємств 

туристичної сфери. 

Література: [9, c. 157–174; 11, c. 119–128; 12, c. 94–112].  

 

Тема 11 Управління інвестиційною діяльністю та бізнес-планування 

на підприємствах туристичної сфери 

1. Характеристика поняття та видів інвестицій. 

2. Інвестиційна політика підприємств туристичної сфери.  

3. Зміст і структура бізнес-плану інвестиційного проекту створення 

туристичного підприємства. 

4. Методичні заходи розробки окремих розділів бізнес-плану 

підприємств туристичної сфери. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть класифікацію видів інвестицій за об’єктами. 

2. Розкрийте та охарактеризуйте мету та завдання процесу формування 

бізнес-плану інвестиційного проекту створення туристичного підприємства. 

3. Які особливості розробки окремих розділів бізнес-плану підприємств 

туристичної сфери? 

4. Охарактеризуйте потенційні джерела інвестицій у туристичну 

діяльність. 

5. Які показники використовуються для оцінювання ефективності 

інвестиційної політики підприємств туристичної сфери? 

Література: [13, c. 43–62; 21, c. 136–148; 22, c. 85–98].  
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Тема 12 Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи 

запобігання банкрутства туристичних підприємств 

1. Класифікація видів ризиків у діяльності підприємств туристичної 

сфери. 

2. Методики оцінювання рівня ризиків туристичних підприємств. 

3. Форми страхування ризиків та їх характеристика. 

4. Процедура санації туристичних підприємств, порядок і черговість 

задоволення претензій кредиторів у разі банкрутств. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте оцінку різних видів ризиків у діяльності підприємств 

туристичної сфери. 

2. Охарактеризуйте структурно-логічну схему процесу управління 

ризиком туристичних підприємств. 

3. Які особливості внутрішнього страхування господарського ризику та 

оцінювання його ефективності на туристичних підприємствах? 

4. Дайте порівняльну характеристику методичного інструментарію 

оцінювання рівня ризиків підприємств туристичної сфери залежно від їх виду, 

характеру вияву, наявності інформаційного забезпечення. 

5. Обґрунтуйте шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня 

ризиків на підприємствах туристичної сфери. 

Література: [7, c. 163–172; 9, c. 227–241; 21, c. 260–274].  
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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. У Господарському кодексі України визначено, що підприємство – це: 

а) господарюючий суб’єкт, що має у власності, господарському веденні 

чи оперативному керуванні відособлене майно, і відповідає щодо своїх 

зобов’язань цим майном; 

б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

загальної мети; 

в) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним 

органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 

суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 

систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 

господарської діяльності; 

г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних 

для досягнення визначених цілей. 

2. Підприємства в ринковій економіці переважно знаходяться в такій 

формі власності: 

а) державній; 

б) приватній; 

в) кооперативній; 

г) муніципальній. 

3. Критерієм оцінювання ефективності господарської та фінансової 

діяльності підприємств у ринковій економіці є: 

а) ступінь виконання планових завдань; 

б) рівень рентабельності капіталу; 

в) ступінь досягнення конкурентної переваги; 

г) рівень продуктивності праці. 

4. Відповідно до Господарського кодексу України у складі підприємства 

інші юридичні особи: 

а) можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства; 
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б) можуть бути, якщо це передбачається законодавством; 

в) не можуть бути; 

г) за згодою засновників. 

5. Критерієм, що використовується у випадку віднесення підприємства до 

виду «малого», є: 

а) розмір господарської діяльності; 

б) форма власності; 

в) положення на споживчому ринку; 

г) чисельність працівників та обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг). 

6. Згідно з Господарським кодексом України підприємства мають право 

поєднувати свою діяльність у: 

а) асоціації, корпорації, консорціуми, концерни; 

б) асоціації, корпорації, картелі, концерни; 

в) асоціації, картелі, корпорації, консорціуми. 

7. Консорціум ‒ це: 

а) договірне об’єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і 

комерційну діяльність будь-якого з його учасників; 

б) статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових 

організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової 

залежності від одного чи групи підприємців; 

в) договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, 

наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності кожного з учасників; 

г) тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його 

учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, 

науково-технічних, будівельних проектів тощо). 
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8. До складу основних виробничих фондів належать: 

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби; 

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, незавершене 

виробництво, інструменти і прилади, транспортні засоби; 

в) будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, 

інструменти і прилади, запаси сировини і матеріалів. 

9. Виробнича структура основних фондів відображає: 

а) склад і співвідношення основних фондів відносно ролі та функцій у 

технологічному процесі; 

б) склад і співвідношення основних фондів між їх активною та пасивною 

частками; 

в) склад і співвідношення основних фондів між їх групами за віком; 

г) склад і співвідношення основних фондів за їх призначенням. 

10. Залишкова вартість основних фондів відображає: 

а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати 

виробництва й обігу; 

б) їх ринкову вартість; 

в) можливу ціну їх продажу; 

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації. 

11. До первісної вартості необоротних активів належать такі витрати: 

а) витрати на ліквідацію основних засобів; 

б) прямі податки; 

в) витрати на доставку основних засобів; 

г) витрати на сплату відсотків за користування кредитом. 

12. Під фізичним зносом основних фондів розуміють: 

а) зменшення вартості машин і устаткування в результаті впровадження 

нових ефективних їх видів; 

б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі 

виробництва; 
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в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, що 

відбувається з ними в процесі виробництва чи їх бездіяльності. 

13. Амортизація основних фондів – це: 

а) знос основних фондів; 

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість 

виготовленої продукції; 

в) відтворення основних фондів; 

г) витрати з утримання основних фондів. 

14. Фондовіддача розраховується на підставі: 

а) вартості основних фондів на початок року; 

б) середньорічної вартості основних фондів; 

в) середньорічної вартості активної частки основних фондів; 

г) вартості основних фондів на кінець року. 

15. Ефективність використання основних фондів визначається такими 

показниками: 

а) коефіцієнтом оновлення та коефіцієнтом вибуття; 

б) фондовіддачею та фондоємністю; 

в) коефіцієнтом інтенсивного використання основних фондів; 

г) коефіцієнтом екстенсивного використання основних фондів. 

16. До форм простого відтворення основних фондів належать: 

а) капітальний ремонт; 

б) нове будівництво та розширення діючих підприємств; 

в) реконструкція, технічне переоснащення, модернізація устаткування. 

17. Розширене відтворення основних фондів не здійснюється у формі: 

а) заміни застарілих елементів основних фондів; 

б) реконструкції підприємства; 

в) нового будівництва; 

г) модернізації основних фондів. 
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18. Виробнича потужність підприємства – це: 

а) наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів; 

б) максимально можливий обсяг випуску продукції у разі повного 

використання виробничого обладнання; 

в) запланований обсяг виробництва продукції; 

г) сукупність його ресурсів. 

19. Виробнича потужність, що визначається періодично у зв’язку зі 

зміною вимог виробництва або з перевищенням проектних показників: 

а) проектна; 

б) поточна; 

в) резервна; 

г) планова. 

20. Виробнича потужність, що визначається в процесі реконструкції 

діючого або будівництва нового підприємства: 

а) проектна; 

б) поточна; 

в) резервна; 

г) планова. 

21. До чинників, що визначають виробничу потужність, належать: 

а) кількість устаткування (площі), фонд часу роботи устаткування, 

продуктивність устаткування; 

б) чинники технічного й організаційного рівня виробництва; 

в) продуктивність праці, продуктивність устаткування; 

г) виробнича програма. 

22. Під час визначення виробничої потужності підприємства 

використовують фонд часу роботи обладнання: 

а) календарний; 

б) номінальний; 

в) плановий; 
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г) фактичний. 

23. Середньорічна виробнича потужність підприємства розраховується 

як: 

а) потужність на початок періоду, скоригована на приріст потужності та 

зменшення потужності за рахунок вибуття; 

б) потужність на початок періоду, скорегована не тільки на приріст 

(зменшення) потужності, а й строки її введення (вибуття); 

в) середньоарифметичне із вхідної та вихідної потужності; 

г) потужність, що склалася станом на 1 червня відповідного періоду. 

24. Коефіцієнт використання виробничої потужності розраховується як: 

а) частка від ділення запланованої річної продуктивності підприємства на 

середньорічну потужність; 

б) добуток потужності одиниці обладнання на кількість одиниць 

обладнання; 

в) частка від ділення трудомісткості кожного виробу на базову 

трудомісткість; 

г) частка від ділення вихідної виробничої потужності на вхідну. 

25. Оборотні фонди підприємства – це: 

а) сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть 

участь у процесі виробництва та цілком переносять свою вартість на вартість 

виготовленої продукції; 

б) частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії 

кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі 

виготовлення продукції; 

в) предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік; 

г) усі відповіді правильні. 

26. До оборотних фондів належить: 

а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки; 

б) запаси готової продукції на складах підприємства; 
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в) засоби на валютному рахунку; 

г) усі відповіді правильні. 

27. Швидкість обороту оборотних засобів залежить від: 

а) тривалості виробничого циклу; 

б) структури витрат на виробництво; 

в) обсягу випущеної продукції; 

г) організації праці на підприємстві. 

28. Коефіцієнт зростання витрат розраховується на підставі: 

а) лише поточних витрат; 

б) лише витрат на сировину та матеріали; 

в) сукупних витрат на виробництво; 

г) суми одноразових витрат та половини поточних витрат. 

29. Норматив готової продукції на складі розраховується на підставі: 

а) поточних витрат; 

б) виробничої собівартості середньодобового випуску продукції; 

в) сукупних витрат; 

г) половини поточних витрат. 

30. Страховий запас потрібний: 

а) для забезпечення роботи підприємства в період між двома черговими 

поставками; 

б) для спеціальної підготовки матеріалів; 

в) на випадок ймовірної затримки надходження чергової партії 

матеріалів; 

г) для сезонної заготівлі матеріалів. 

31. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує: 

а) розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн виробничих 

фондів; 

б) середню тривалість одного обороту; 

в) кількість оборотних засобів за відповідний період; 
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г) усі відповіді правильні; 

д) немає правильної відповіді. 

32. Сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають 

ступінь підготовленості працівника до виконання функцій обумовленої 

складності, називається: 

а) кваліфікацією; 

б) спеціальністю; 

в) професією. 

33. Сукупність постійних працівників, які отримали професійну 

підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності у певній сфері, складає: 

а) колектив; 

б) персонал; 

в) робітників; 

г) категорії. 

34. За характером участі в господарській діяльності підприємства 

персонал підрозділяється на: 

а) виробничий і невиробничий; 

б) робітників, службовців, спеціалістів, керівників; 

в) висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований, 

некваліфікований; 

г) усі відповіді правильні. 

35. Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і 

сезонних працюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів не 

залежно від того, знаходяться вони на роботі, у відрядженні, у відпустці, 

звільнені від праці за хворобою чи з інших причин, називається: 

а) явочною; 

б) обліковою; 

в) середньообліковою; 

г) вихідною. 
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36. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну 

підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають: 

а) трудовим колективом підприємства; 

б) персоналом підприємства; 

в) трудовими ресурсами; 

г) трудовим потенціалом. 

37. Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує: 

а) плинність персоналу; 

б) структуру персоналу; 

в) резерв персоналу, що має використовуватись для заміни тих, що не 

виходять на роботу з поважних причин; 

г) кількість персоналу, звільненого з поважних причин цього звітного 

періода. 

38. Продуктивність праці характеризується: 

а) обсягом випущеної продукції; 

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції у розрахунку на одного 

працюючого; 

в) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу; 

г) правильні відповіді «б» і «в». 

39. Заробітна плата – це: 

а) винагорода в грошовому вираженні, яку за трудовим договором 

власник виплачує працівникові за виконану роботу; 

б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів 

споживання; 

в) заново створена кожним робітником вартість, що виділяється 

державою для його особистого споживання, виражена у грошовій формі; 

г) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками 

пропорційно кількості та якості праці. 
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40. Мінімальна заробітна плата – це: 

а) законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану роботу, нижче якого не може сплачуватись сума заробітної 

плати за виконану робітником місячну (годинну) норму роботи; 

б) грошова винагорода, яка виплачується робітнику за виконану роботу 

за контрактом з наймачем; 

в) грошова винагорода, яка залежить від результатів праці робітника і 

визначається згідно з тарифними ставками, відрядними розцінками, 

посадовими окладами (за штатним розкладом); 

г) грошова винагорода за відпрацьований час незалежно від результатів 

праці. 

41. Основна заробітна плата – це: 

а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і 

визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами; 

б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може 

здійснюватись оплата за фактично виконану роботу; 

в) будь-який заробіток, що за трудовим договором виплачується 

працівникові за виконану роботу та надані послуги; 

г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат. 

42. Додаткова заробітна плата визначається у відсотках від: 

а) суми основної зарплати і премій; 

б) цільових витрат; 

в) основної зарплати; 

г) премій. 

43. Тарифна система оплати праці працівників містить: 

а) тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник; 

б) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник; 

в) тарифні ставки, тарифні сітки; 
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г) тарифні ставки, посадові оклади; 

д) тарифно-кваліфікаційний довідник, посадові оклади, преміальне 

положення. 

44. Посадовий оклад – це: 

а) сума тарифної частини заробітної плати та доплат до неї; 

б) сума тарифної частини заробітної плати з урахуванням премій; 

в) абсолютний розмір заробітної плати, установлений відповідно до 

посади за штатним розкладом; 

г) немає правильної відповіді. 

45. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним 

законодавством належить регулювання: 

а) мінімальної заробітної плати; 

б) оплати праці в організаціях, що фінансуються з бюджету; 

в) розмірів посадових окладів керівників державних підприємств; 

г) усі наведені відповіді правильні. 

46. Витрати – це: 

а) загальноекономічне поняття, що характеризує використання різних 

речовин і сил природи у процесі господарювання; 

б) сума витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг); 

в) синтетичний показник господарської діяльності; 

г) сума витрат на виробництво та позареалізаційних витрат. 

47. За способом включення елементів затрат в об’єкт обліку і калькуляції 

затрати поділяються на: 

а) прямі, непрямі; 

б) трудові, матеріальні, грошові; 

в) основні, накладні; 

г) змінні, умовно-постійні. 

48. За характером зв’язку з процесом виготовлення продукції затрати 

поділяються на: 
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а) прямі, непрямі; 

б) одиничні, комплексні; 

в) виробничі, невиробничі; 

г) основні, накладні. 

49. Собівартість продукції являє собою: 

а) усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були 

використані; 

б) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, 

заробітну плату, амортизаційні відрахування; 

в) грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції; 

г) витрати всіх ресурсів підприємства на виробництво продукції. 

50. Змінні витрати – це ті: 

а) які не залежать від динаміки обсягів виробництва; 

б) які збільшуються або зменшуються відносно динаміки обсягів 

виробництва; 

в) які безпосередньо пов’язані з виробництвом окремих видів продукції; 

г) які пов’язані з організацією та обслуговуванням виробництва. 

51. Витрати виробництва на підприємстві складаються із: 

а) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, 

накладних витрат; 

б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, 

підприємницького прибутку; 

в) відсотків за кредитом, заробітної плати, податку на прибуток, 

амортизаційних відрахувань; 

г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, 

податку на прибуток, податку на додану вартість. 

52. Виробнича собівартість продукції містить усі витрати: 

а) одного виробничого підрозділу на виробництво продукції; 

б) підприємства на виробництво продукції; 
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в) підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію; 

г) усі відповіді неправильні. 

53. Призначення ціни та її функції в ринковій економіці: 

а) регулює попит і пропозицію; 

б) сприяє розвитку конкуренції; 

в) спрямована на підвищення якості товарів і послуг; 

г) впливає на скорочення споживчого ринку. 

54. Сутність цінової політики: 

а) здатність розвитку ринкових відносин; 

б) здатність розвитку виробничих відносин і технічного прогресу; 

в) здатність виявлення фінансових можливостей конкурентів; 

г) здатність ураховувати цінову конкуренцію. 

55. Вплив конкуренції на рівень цін: 

а) створює оптимальні умови для збалансованості цін на ринку; 

б) виключає можливість поширення неякісної продукції; 

в) позбавляє можливості виробляти нові товари; 

г) визначає нижню межу ціни. 

56. Мінімальна ціна товару визначається: 

а) рівнем витрат підприємства та його прибутком; 

б) обліком та аналізом витрат; 

в) монопольним статусом підприємства; 

г) повною собівартістю і прибутком підприємства та величиною 

економічного ефекту. 

57. Державне регулювання ціни: 

а) включає податки, дотації, фіксовані ціни; 

б) державне регулювання здійснюється законодавчими актами; 

в) державне регулювання здійснюється на користь суспільства; 

г) визначає стабільність економіки. 
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58. Доход підприємства – це виручка: 

а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг 

невиробничого характеру; 

б) підприємства від реалізації продукції, послуг і виконання робіт без 

урахування податку на додану вартість та акцизного збору; 

в) від реалізації виготовленої підприємством продукції; 

г) усі відповіді правильні. 

59. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є 

доходом від: 

а) реалізації продукції, робіт, послуг; 

б) реалізації матеріальних цінностей і майна; 

в) позареалізаційних операцій; 

г) усі відповіді неправильні. 

60. Прибуток – це: 

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних 

і прирівняних до них витрат; 

б) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 

виробничу і комерційну діяльність; 

в) виручка від підприємницької діяльності; 

г) дохід підприємства. 

61. Прибуток як основний результативний показник діяльності 

підприємства характеризує: 

а) винагороду за підприємницьку діяльність; 

б) розмір монопольного доходу; 

в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу 

підприємства; 

г) дохід, що отримується за сприятливих умов функціонування. 

62. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є: 

а) перевищення доходів над витратами; 
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б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі; 

в) задоволення попиту; 

г) усі відповіді неправильні. 

63. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від 

звичайної діяльності на величину: 

а) відсотків за довгострокові кредити; 

б) податку на прибуток; 

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та 

податку на надзвичайний прибуток; 

г) витрат на виконання позареалізаційних операцій. 

64. Прибуток від операційної діяльності – це: 

а) виручка від реалізації продукції; 

б) грошове вираження вартості товару; 

в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні 

(без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю; 

г) чистий прибуток підприємства. 

65. Рентабельність підприємства – це: 

а) одержуваний підприємством прибуток; 

б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до 

витрат коштів або капіталу; 

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та 

оборотних засобів; 

г) прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції. 

66. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення: 

а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; 

б) прибутку від реалізації до виручки від реалізації; 

в) прибутку до середньої вартості майна підприємства; 

г) прибутку до середньої вартості основних фондів підприємства. 
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67. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 

а) прибутку від реалізації до обсягу реалізації продукції; 

б) прибутку від реалізації продукції та виручки від реалізації (без ПДВ та 

акцизу); 

в) прибутку та середньої вартості майна підприємства; 

г) прибутку та середньої вартості основних фондів та оборотних засобів. 

68. Що таке фінансова безпека підприємства? 

а) ступінь захищеності суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх 

рівнях; 

б) стійкість фінансових ресурсів підприємства; 

в) захищеність від фінансових злочинів; 

г) запорука успіху підприємства. 

69. Що повинна забезпечувати фінансова безпека підприємства? 

а) фінансову стабільність підприємства; 

б) стан, що дозволяє забезпечувати рівновагу, стійкість, 

платоспроможність і ліквідність підприємства; 

в) безпечне використання засобів підприємства; 

г) захищеність фінансових ресурсів підприємства. 

70. Чим оцінюється стан фінансової безпеки підприємства? 

а) рівнем захищеності його засобів; 

б) фінансовими коефіцієнтами, станом дебіторської та кредитної 

заборгованості; 

в) можливістю вдало реалізувати продукцію і отримати прибуток; 

г) надійністю партнерів. 

71. Що необхідно для визначення рівня фінансової безпеки 

підприємства? 

а) показники фінансової безпеки, що мають порогові значення; 

б) граничні значення показників фінансової безпеки; 
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в) порогові значення показників фінансової безпеки підприємства, що 

порівнюються з граничними значеннями; 

г) кваліфікована робота служби безпеки підприємства. 

72. Які внутрішні показники підприємства можуть спричинити втрату 

фінансової безпеки? 

а) некваліфікований персонал; 

б) неправильний підхід служби безпеки підприємства; 

в) неправильний вибір стратегії підприємства та неправильне управління 

активами та пасивами підприємства; 

г) постійна зміна персоналу. 

73. Укажіть завдання фінансової безпеки підприємства: 

а) ідентифікація небезпек і загроз підприємства, контроль, аналіз і 

оцінювання заходів фінансової безпеки; 

б) розрахунок системи моніторингу фінансової безпеки та заходів, 

направлених на збереження фінансової безпеки; 

в) визначення індикаторів фінансової безпеки підприємства; 

г) усе вище перелічене. 

74. Як Ви вважаєте, конкуренція впливає на рівень фінансової безпеки 

підприємства? 

а) вплив незначний; 

б) конкуренція забезпечує розвиток фінансової безпеки підприємства; 

в) чим нижчий рівень конкуренції на ринку, тим вищий рівень фінансової 

безпеки підприємства; 

г) не впливає. 

75. Гарантуванням безпеки майна і капіталів підприємства (організації) 

займаються такі підрозділи фірми: 

а) служба безпеки й інформаційно-аналітичний підрозділ; 

б) служба безпеки й фінансова служба; 

в) служба безпеки й психологи; 

г) служба безпеки, вище керівництво фірми та служба зв’язків з 

громадськістю. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

 

Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента. Мета 

реферату – поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Написання реферату має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

навчальної дисципліни «Економіка підприємства», спонукає ґрунтовно вивчати 

нормативно-законодавчу базу з питань управління господарсько-фінансовою 

діяльністю туристичних підприємств, спеціальні наукові видання вітчизняних і 

закордонних авторів, у яких розглядаються питання опанування необхідними 

практичними навичками економічного обґрунтування управлінських рішень у 

туристичній сфері.  

Виконання реферату припускає наявність таких елементів наукового 

дослідження: практичної значущості; комплексного системного підходу до 

розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання передової 

сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів творчості.  

Під час виконання реферату студент повинен продемонструвати вміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу та синтезу інформаційних 

матеріалів і творчого підходу до теми реферату. 

Студент виконує реферат самостійно протягом вивчення навчальної 

дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до графіка 

навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти обирають тему реферату самостійно згідно з темами, 

запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з викладачем 

студент може підготувати реферат на іншу тему, якої немає у цьому переліку. 

Реферат оформлюється в такому порядку: 

Титульна сторінка. 

Зміст. 
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Вступ. 

Розділи роботи. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

Першою сторінкою реферату є титульна, яка підлягає загальній нумерації 

сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад 

титульної сторінки до реферату наведений у додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів реферату із зазначенням 

номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і 

параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал курсової роботи слід викладати стисло, чітко, літературною 

мовою, уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні 

літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, рисунками. 

Реферат оформлюють за допомогою комп’ютерного набору і друкують на 

одному боці аркуша білого паперу форматом А4 із використанням шрифтів 

текстового редактора World розміру 14 із полуторним міжрядковим 

інтервалом. Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 

20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 

мм. Заголовки структурних частин індивідуальної роботи, зокрема «ЗМІСТ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами 

симетрично до набору. Кожну структурну частину реферату треба починати з 

нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом реферату і 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Відомості про літературу, 

яка включена до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державних 

стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв. 
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Загальний обсяг реферату становить – 20–25 сторінок.  

Реферат необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 

Система нарахування балів з навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» наведена в табл. 4.1. 

Таблиця 1 – Система нарахування балів  

Вид занять 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Підсумко- 

вий тест 

(іспит) 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1 2 2 1 2 2 - 10 

Практичні 

заняття 
5 5 5 5 5 5 - 30 

Поточний 

контр.: реферат 
  5   5 

- 40 

Опитування 5 5 5 5 5 5 

Підсумковий 

тест (іспит) 
      20 20 

Усього: 11 12 17 11 12 17 20 100 

 

Реферат оцінюється за 5-бальною системою за такими критеріями: 

– розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

– ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

– ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

– уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду виробничих 

ситуацій; 

– логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 

час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 

– самостійність виконання; 

– логічність і деталізація плану; 

– повнота й глибина розкриття теми; 
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– наявність ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо); 

– кількість використаних джерел (не менше тридцяти); 

– використання цифрової інформації та відображення практичного 

досвіду; 

– наявність конкретних пропозицій з обов’язковим посиланням на 

використані літературні джерела; 

– якість оформлення. 

Реферат оцінюється на «відмінно» (5 балів), якщо у роботі здійснено 

ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми; використано сучасні джерела, у 

тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити 

теоретичні й прикладні аспекти теми; матеріал роботи добре структурований, 

логічно викладений і побудований на прикладі туристичного підприємства; 

висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети 

дослідження; практичні рекомендації є обґрунтованими та мають практичний 

характер; роботу оформлено з дотриманням встановлених правил. 

Реферат оцінюється на «добре» (4 бали), якщо у роботі здійснено аналіз 

основних аспектів проблеми; використано джерела, які дають змогу розкрити 

теоретичні й прикладні аспекти теми; матеріал реферату структурований, 

логічно викладений і побудований на прикладі діяльності туристичного 

підприємства; висновки відповідають завданням роботи; оформлення роботи в 

цілому відповідає встановленим правилам. 

Реферат оцінюється на «задовільно» (3 бали), якщо здійснений 

теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті та завданням 

дослідження; використані джерела не дають можливості повністю розкрити 

проблему; висновки не повністю відповідають завданням роботи; рекомендації 

недостатньо обґрунтовані; робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є 

недоліки. 

Реферат оцінюється на «незадовільно» (2 бали), якщо викладений 

матеріал реферату відповідає темі, меті та завданням дослідження; у змісті 
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реферату не аналізується досвід (практика) роботи туристичного підприємства, 

положення дослідження не ілюструються емпіричним матеріалом, у тому числі 

таблицями, графіками тощо; не використовуються необхідні літературні, 

нормативні джерела і статистичні дані; висновки не відповідають завданням 

роботи; оформлення роботи не відповідає встановленим правилам. 

Теми рефератів 

1. Характеристика зовнішнього середовища функціонування 

підприємств туристичної сфери. 

2.  Зміст державного регулювання діяльності підприємств туристичної 

індустрії. 

3.  Організаційна структура управління туристичним підприємством і 

характеристика основних її типів. 

4.  Поняття та склад основних фондів туристичного підприємства. 

5. Показники для проведення аналізу стану, руху, зносу та 

інтенсивності відновлення основних фондів туристичного підприємства.  

6.  Чинники, що впливають на підвищення ефективності використання 

основних фондів туристичного підприємства. 

7. Поняття та види нематеріальних ресурсів туристичних підприємств. 

8. Поняття оборотних фондів туристичних підприємств і 

характеристика їх складу. 

9. Сутність і склад обігових коштів туристичних підприємств, їх 

взаємозв’язок з оборотними фондами. 

10. Обігові кошти підприємства та показники ефективності їх 

використання. 

11. Характеристика показників ефективності використання обігових 

коштів на туристичних підприємствах і шляхів їх покращення. 

12. Персонал туристичного підприємства і його структура. 

13. Показники аналізу чисельності, складу та руху персоналу на 

туристичних підприємствах. 
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14. Сутність і методи визначення продуктивності праці робітників 

туристичного підприємства. 

15. Методи планування продуктивності праці на підприємствах 

туристичної сфери, їх характеристика. 

16. Поняття та функції оплати праці працівників туристичного 

підприємства. 

17. Форми оплати праці робітників туристичного підприємства та їх 

характеристика. 

18. Системи оплати праці робітників туристичного підприємства та їх 

характеристика. 

19. Зміст і порівняльна характеристика методів планування діяльності 

туристичного підприємства. 

20. Сутність, завдання та характеристика етапів стратегічного 

планування на підприємствах туристичної сфери. 

21. Сутність, завдання та системи оперативного планування діяльності 

на туристичних підприємствах. 

22. Сутність і зміст бізнес-планування, його місце в системі планів 

туристичного підприємства. 

23. Методи узагальнюючого оцінювання рівня конкурентоспроможності 

туристичного підприємства, їх зміст. 

24. Поняття конкурентоспроможності продукції туристичного 

підприємства та методичні підходи до її оцінювання. 

25. Поняття та характеристика доходів туристичних підприємств. 

26. Особливості формування доходів туристичних операторів і 

туристичних агентів. 

27. Методика аналізу обсягів реалізації послуг і доходів на туристичних 

підприємствах. 

28. Класифікація методів планування обсягів реалізації та доходів 

туристичних підприємств. 
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29. Характеристика змісту програмно-цільового методу планування 

обсягів реалізації послуг на туристичних підприємствах. 

30.  Поняття точки беззбитковості діяльності туристичного 

підприємства та графік беззбитковості. 

31. Характеристика критичних меж обсягів діяльності підприємств 

туристичної сфери. 

32. Конкурентоспроможність туристичного продукту і методика його 

оцінювання. 

33. Стандартизація і сертифікація туристичного продукту. 

34. Поняття собівартості туристичного продукту та характеристика її 

видів. 

35. Класифікація витрат підприємств туристичної сфери та їх 

характеристика. 

36. Характеристика методів планування собівартості туристичного 

продукту. 

37. Характеристика основних методів калькулювання собівартості 

туристичного продукту, їх переваги та недоліки. 

38. Класифікація видів цін на послуги туристичних підприємств і їх 

характеристика. 

39. Характеристика методів ціноутворення, що застосовуються на 

підприємствах туристичної сфери. 

40. Чинники, що визначають рівень цін на продукцію та послуги. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Підприємство як основна первинна ланка економічної системи.  

2. Сутність та основні функції підприємницької діяльності.  

3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

4. Основні теоретичні моделі підприємства, їх сутнісна характеристика. 

5. Види й організаційні форми підприємств в Україні, їх загальна 

характеристика.  

6. Класифікація підприємств залежно від їх розмірів і кількості 

працюючих.  

7. Види підприємств в Україні за формою власності. 

8. Види об’єднань підприємств.  

9. Складові зовнішнього середовища господарювання підприємств. 

10. Складання переліку зовнішніх погроз і можливостей.  

11. Оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства. 

12. Виробничі структурні підрозділи підприємств.  

13. Функціональні структурні підрозділи апарату управління.  

14. Функції, права й обов'язки структурних підрозділів підприємства.  

15. Сутність і основні задачі управління підприємством.  

16. Поняття методів управління.  

17. Класифікація методів управління. Економічні, організаційні, 

соціально-психологічні методи управління.  

18. Основні типи організаційних структур управління.  

19. Планування як функція управління. Класифікація методів планування 

діяльності підприємства, їх характеристика. 

20. Сутність стратегічного планування. Основні етапи стратегічного 

планування діяльності підприємств.  

21. Бізнес-планування: призначення, цілі та функції.  
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22. Зміст основних розділів бізнес-плану та методика їх складання. 

23. Сутність прогнозування. Мета, об’єкти й принципи прогнозування. 

Види методів економічного прогнозування розвитку підприємств. 

24. Сутність, зміст та економічне значення бізнес-плану для розвитку 

підприємства.  

25. Сутність і склад необоротних активів підприємства.  

26. Основні фонди як складова виробничих фондів, їх роль у здійсненні 

процесу виробництва продукції або надання послуг.  

27. Класифікація та структура основних фондів.  

28. Методи оцінювання вартості основних фондів.  

29. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань.  

30. Значення та система показників ефективності використання основних  

фондів.  

31. Поняття та види нематеріальних активів.  

32. Склад і характеристика нематеріальних активів підприємства, їх 

вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку.  

33. Амортизація нематеріальних активів, визначення строків їх корисного 

використання. 

34. Сутнісна характеристика обігових коштів, їх класифікація.  

35. Методи розрахунку нормативів обігових коштів.  

36. Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів, 

методика їх розрахунку.  

37. Склад персоналу на промисловому підприємстві. Поняття 

промислово-виробничого та непромислового персоналу.  

38. Розрахунок ефективного фонду часу роботи працівників.  

39. Визначення чисельності різних категорій працівників і структури 

персоналу.  

40. Зовнішній і внутрішній рух кадрів. Показники зовнішнього руху 

кадрів. 
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41. Сутність продуктивності праці. Методи вимірювання продуктивності 

праці: натуральний, трудовий, вартісний.  

42. Оцінювання стану й ефективності використання трудових ресурсів на 

туристичному підприємстві. 

43. Організація преміювання персоналу. Принципи побудови системи 

преміювання.  

44. Сутність і функції оплати праці. Організація оплати праці на 

підприємстві. 

45. Формування тарифної мережі оплати праці. Тарифні ставки.  

46. Посадовий оклад і схема посадових окладів.  

47. Характеристика різних систем оплати праці.  

48. Методи розрахунку заробітної плати.  

49. Виробнича програма підприємства та порядок її формування.  

50. Поняття якості продукції та показники, що її визначають.  

51. Методи оцінювання якості продукції.  

52. Основні чинники підвищення якості продукції підприємства. 

53. Оцінка конкурентоспроможності продукції.  

54. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції.  

55. Економічна сутність витрат. Класифікація витрат за окремими 

ознаками.  

56. Групування витрат за економічними елементами.  

57. Групування витрат за статтями калькуляції.  

58. Виробнича собівартість продукції, собівартість реалізованої 

продукції.  

59. Методи калькулювання собівартості продукції.  

60. Поточні витрати та собівартість туристичного продукту.  

61. Сутність і структура витрат на формування та реалізацію 

турпродукту.  

62. Планування витрат туристичних підприємств. 
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63. Поняття і роль ціни в ринковій економіці. Функції ціни.  

64. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни.  

65. Поняття та види прибутку підприємства.  

66. Порядок визначення різних видів прибутку на підприємстві.  

67. Сутність і критерії економічної ефективності.  

68. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства.  

69. Сутність інвестицій, види інвестицій і їх класифікація.  

70. Різновиди та структура капітальних вкладень.  

71. Роль інвестицій і джерела їх формування.  

72. Інвестиційна привабливість та інвестиційна політика підприємства. 

73. Поняття інновацій та інноваційної діяльності.  

74. Види інновацій.  

75. Економічна сутність і мета процесу реструктуризації підприємства.  

76. Види реструктуризації: організаційно-правова, технічна, економічна, 

фінансова, управлінська.  

77. Порядок здійснення реструктуризації. Обґрунтування концепції та 

розробка бізнес-плану реструктуризації.  

78. Поняття економічної безпеки підприємства, її головна мета та 

функції.  

79. Складові елементи системи економічної безпеки підприємства.  

80. Сутність і види ризику. Ціна ризику. Опис ризику в системі 

інформації. 

81. Механізми прийняття та перерозподілу економічного ризику. 

Ідентифікація ризику в діяльності підприємства.  

82. Визначення кількісних та якісних показників економічного ризику.  

83. Процедура аналізу ризику.  

84. Етапи оцінювання економічного ризику.  

85. Сутність процесу управління економічним ризиком.  
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