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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання: 

повна/скоро

чена 

  Кількість 

  кредитів – 10 

Галузь знань: 

 

24 «Сфера 

обслуговування» 

Нормативна 

 

Модулів – 2 
 

Спеціальність: 

242 – «Туризм» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 

Спеціалізація: 

«Туризм» 

2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання   

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

       3,4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,78 

самостійної роботи 

студента – 5,56 

Освітній ступень: 

бакалавр 

60 год.  

Практичні, семінарські 

40 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

200 год.  

 

Вид контролю:  

залік – 3 семестр 

іспит – 4 семестр 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

 

 



            1. Мета  та завдання  навчальної дисципліни 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка рекреації та 

туризму» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за 

структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалаврів із спеціальності «Туризм». 

Програму та робочу програму дисципліни «Економіка рекреації та 

туризму» призначено для студентів за спеціальністю 242 «Туризм» та 

укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів 

і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики 

бакалаврів з туризму. 

Предметом вивчення статистики є кількісна характеристика 

суспільного життя, яка знаходить своє відображення у конкретних 

розмірах та кількісних співвідношеннях суспільних явищ і процесів, 

закономірностях їх формування розвитку і зв'язку. 

Місце в структурно-логічній схемі: дисципліна «Економіка рекреації 

та туризму» належить до циклу дисциплін професійної підготовки і відповідно 

до структурно-логічної схеми викладення дисциплін, передбачених 

навчальними планами цього фаху є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь щодо проведення наукових прикладних досліджень в сфері туризму та 

туристської діяльності підприємств. 

 

1. Мета  та завдання  навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань з особливостей економічних відносин та економічного 

механізму підприємств туризму, сучасного економічного мислення та 

комплексного розуміння проблем управління виробничою і комерційно-

фінансовою діяльністю, а також умінь та практичних навичок їх розв’язання. 

1.2   Основними завданнями вивчення дисципліни є: 



- оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою 

проведення наукових досліджень економічних процесів та систем 

управління;  

- засвоєння студентами методичних положень з планування, 

організації, контролю, координації проведення наукових досліджень; 

- використання комплексу знань з туризму та економічних 

дисциплін для створення сприятливих умов дослідницької діяльності. 

1.3. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 

повинен: 

знати:  

основні понять економіки підприємств туристичної індустрії;  

 економічний механізм функціонування підприємств туризму в умовах 

ринкової економіки;  

 фактори, які впливають на різні аспекти діяльності підприємств 

туристичної індустрії та механізми управління ними;  

 систему взаємозв’язків результатів господарської діяльності 

підприємств туризму;  

 методи аналізу та планування показників розвитку підприємств 

туризму.  

вміти:  

 оцінювати економічний стан туристичного підприємства;  

 обґрунтувати стратегію управління ресурсним потенціалом 

туристичного підприємства;  

 правильно обирати методи планування залежно від результатів аналізу 

виробничої і фінансово-комерційної діяльності та цілей розвитку 

підприємства;  

 управляти поточними витратами підприємства і собівартістю 

продукції;  

 обґрунтовувати плани з реалізації туристичного продукту, формування 

доходу та прибутку підприємства;  



 визначати резерви підвищення ефективності виробничої та фінансово-

комерційної діяльності підприємства. 

Після вивчення дисципліни «Економіка рекреації та туризму» студенти 

отримують спеціальні знання та вміння щодо концептуальних основ 

економіки туристичних підприємств, набуття навичок самостійної роботи 

щодо розробки базових стратегій розвитку підприємства з метою 

забезпечення ефективної діяльності туристичних підприємств та задоволення 

потреб туристів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин/  10 

кредитів ECTS. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи економіки рекреації та туризму. 

Ресурсне забезпечення туристичного підприємства 

 

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

основні поняття  

Поняття економіки туризму: зміст, мета та завдання. Економіка 

туризму в системі прикладних наук про туристичне обслуговування 

населення. Економічні функції туризму. Туристичний бізнес як економіко-

технологічна система. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного 

бізнесу в Україні. Структура туристичного бізнесу. Обмежуючі фактори, що 

впливають на діяльність туристичних підприємств. Економічна політика 

держави в сфері туризму. Загальні показники оцінки туристичної діяльності.  

 

Тема 2. Туристичний ринок та підприємницька діяльність в 

туризмі  

Поняття про туристичний ринок. Класифікація та функції туристичного 

ринку. Особливості функціонування туристичного ринку. Підприємницька 

діяльність як основа функціонування туристичного ринку. Принципи 



підприємництва в туристичному бізнесі. Функції підприємництва в туризмі. 

Зовнішнє та внутрішнє середовища туристичного підприємництва. 

Нормативно-правове забезпечення організації туристичного підприємництва 

в Україні.  

 

Тема 3. Економічна ефективність туристичної діяльності 

Спеціалізація, кооперація та концентрація виробництва в економіці 

туризму Поняття ефективності в туристичній діяльності. Види ефективності. 

Система показників економічної ефективності туристичного бізнесу. 

Характеристика показників загальної економічної ефективності. 

Характеристика показників порівняльної економічної ефективності. Аналіз 

та оцінка ефективності туристичної діяльності та шляхи її підвищення. 

Поняття про спеціалізацію та кооперацію в туристичній діяльності як засобів 

підвищення ефективності економічної діяльності. Напрями спеціалізації та 

кооперації в туризмі. Система показників оцінки спеціалізації та кооперації в 

туристичній діяльності. Поняття концентрації виробництва в туристичній 

діяльності. Форми концентрації виробництва. Напрями концентрації 

виробництва в туризмі.  

 

Тема 4. Інформаційна діяльність в туризмі 

Статистична інформація. Статистичні показники. Система 

статистичних показників. Статистична звітність. Облікові показники 

статистики туризму в Україні та міжнародна система показників. Показники 

обсягу і напрямків туристичних потоків. Показники попиту і пропозиції 

туристичних послуг за регіонами. Показники наявності туристичних 

ресурсів. Показники ефективності туристичної діяльності. Показники 

економічного значення розвитку туризму для країни в цілому. 

 

 



Модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово-

комерційною діяльністю туристичних підприємств. 

 

Тема 5. Виробнича програма та планування діяльності 

підприємств туристичної індустрії 

 Виробнича програма туристичного підприємства: сутність і структура. 

Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного 

підприємства. Сутність економічного планування діяльності туристичних 

підприємств, як основи реалізації виробничої програми. Класифікація планів 

та методи планування діяльності туристичного підприємства. 

Характеристика процесу планування. Методи планування продажу 

туристичного продукту й окремих послуг. Планування діяльності 

підприємств розміщення та харчування туристів.  

 

Тема 6. Основні та оборотні фонди туристичних підприємств  

Поняття про основний та оборотний капітал туристичного 

підприємства. Класифікація основних фондів туристичного підприємства за 

різними ознаками. Структура основних фондів. Показники оцінки та 

спрацювання основних фондів. Методи нарахування амортизації основних 

фондів. Показники відтворення і використання основних фондів. Шляхи 

підвищення ефективності використання основних фондів. Сутність та 

значення оборотних фондів та фондів обігу. Структура оборотних коштів. 

Показники ефективності використання оборотних коштів. Рух грошових 

коштів на підприємстві та показники їх використання. Шляхи підвищення 

ефективності використання оборотних коштів.  

 

Тема 7. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі 

Поняття про трудові ресурси туристичних підприємств. Класифікація і 

структура персоналу підприємства. Показники ефективності використання 

персоналу підприємства. Планування чисельності працівників підприємства. 



Сучасна система управління персоналом. Принципи формування персоналу 

підприємства. Методи залучення персоналу. Продуктивність праці та 

показники її ефективності. Шляхи підвищення ефективності використання 

персоналу підприємства.  

 

Тема 8. Мотивація та організація оплати праці працівників 

туристичного підприємства 

 Поняття мотивації та організації оплати праці. Складові поняття 

категорії «заробітна плата». Функції заробітної плати. Складові елементи 

організації заробітної плати на підприємстві. Механізм мотивації трудової 

діяльності. Форми мотивації працівників підприємства. Форми і системи 

оплати праці в економіці туризму. Обґрунтування витрат на оплату праці. 

Планування фонду оплати праці. 

 

Тема 9. Витрати та собівартість продукції туристичного 

підприємства  

Поняття витрат туристичного підприємства. Структура витрат за 

економічно однорідними елементами. Класифікація витрат за різними 

ознаками. Поняття собівартості туристичної продукції. Калькуляція 

собівартості туристичного продукту. Методи визначення собівартості 

туристичного продукту. Принципи розрахунку туроператором собівартості 

туру. Управління і планування витрат туристичного підприємства. Механізм 

управління витратами туристичного підприємства. Методи планування 

витрат туристичного підприємства.  

 

Тема 10. Формування та використання доходів туристичних 

підприємств  

Поняття доходу туристичного підприємства. Джерела формування 

доходу туристичного підприємства. Економічний механізм формування і 

розподілу доходу підприємства. Модель формування і розподілу валового 



доходу туристичного підприємства. Стратегія формування і розподілу 

доходу підприємства. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств. 

Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств. 

Показники прибутку та рентабельності туристичних підприємств.  

 

Тема 11. Ціноутворення в туризмі  

Сутність та функції ціни. Особливості ціноутворення в туризмі. 

Фактори, що впливають на ціну туристичного продукту. Принципи 

ціноутворення в туризмі. Методи ціноутворення. Структура ціни на 

туристичний продукт. Методика складання цін на туристичні послуги. 

Визначення ціни пакета туристичних послуг. Цінова політика туристичних 

підприємств. Механізм регулювання цін через податки.  

 

 

Тема 12. Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

туризму 

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій за різними 

ознаками. Основні поняття інвестиційної діяльності в туризмі. 

Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів 

туристичного підприємства. Джерела залучення інвестиційних ресурсів. 

Інвестиційні проекти в туризмі: зміст та порядок розробки. Управління 

реалізацією інвестиційних проектів. Проблеми залучення іноземних 

інвестицій в національний туристичний комплекс. 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
г
о
  

у тому числі 

у
сь

о
г
о
  

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р.  

Модуль 1. Теоретичні основи економіки рекреації та туризму.  

Ресурсне забезпечення туристичного підприємства 

Тема 1. Економіка туризму та 

туристичний бізнес: суть, зміст та 

основні поняття  

21 4 2 - - 15       

Тема 2. Туристичний ринок та 

підприємницька діяльність в 

туризмі  

23 4 4 - - 15       

Тема 3. Економічна ефективність 

туристичної діяльності 
23 4 4 - - 15       

Тема 4. Інформаційна діяльність в 

туризмі 
23 4 4 - - 15       

Всього за М № 1 90 16 14 - - 60       

Семестровий контроль-залік             

Модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово-комерційною діяльністю 

туристичних підприємств 

Тема 5. Виробнича програма та 

планування діяльності 

підприємств туристичної 

індустрії 

23 4 2 - - 17       

Тема 6. Основні та оборотні 

фонди туристичних підприємств 
27 6 4 - - 17       

Тема 7. Трудові ресурси та 

продуктивність праці в туризмі 
27 6 4 - - 17       

Тема 8. Мотивація та організація 

оплати праці працівників 

туристичного підприємства 

28 4 4 - - 17       

Тема 9. Витрати та собівартість 

продукції туристичного 

підприємства  

26 6 2   18       

Тема 10. Формування та 

використання доходів 

туристичних підприємств  

27 6 4   17       

Тема 11. Ціноутворення в туризмі  25 6 2   17       

Тема 12. Управління 

інвестиційною діяльністю 

підприємств туризму 

27 6 4   17       

Всього за М № 2 210 44 26 - - 137       

Семестровий контроль-іспит      3       

ІНДЗ - к/р             

Усього годин 300 60 40   200       

 



5. Теми семінарських занять 

 
№ 

п/п 

Назва лекції Кількість 

годин 

   

   

   

   

   

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

п/п 

Назва теми та її зміст Кількість 

годин 

дфн зфн 

Модуль 1.  Теоретичні основи економіки рекреації та туризму.  

Ресурсне забезпечення туристичного підприємства 

Заняття 1 

 

Економіка туризму та туристичний бізнес: суть, зміст та основні 

поняття 
2  

Заняття 2, 3 Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі 4  

Заняття 4, 5 
Економічна ефективність туристичної діяльності. Спеціалізація, 

кооперація та концентрація виробництва в економіці туризму 
4  

Заняття 6,7 Інформаційна діяльність в туризмі 4  

Всього годин за модуль 14  

Змістовний модуль 2.  Технологія наукового дослідження 

Заняття 8 

 

Виробнича програма та планування діяльності підприємств 

туристичної індустрії 
2  

Заняття 9, 10 

 
Основні та оборотні фонди туристичних підприємств 4  

Заняття 11,12 Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі 4  

Заняття 13,14 
Мотивація та організація оплати праці працівників туристичного 

підприємства 
4  

Заняття 15 Витрати та собівартість продукції туристичного підприємства 2  

Заняття 16,17 Формування та використання доходів туристичних підприємства 4  

Заняття 18 Ціноутворення в туризмі 2  

Заняття 19,20 Управління інвестиційною діяльністю підприємств туризму 4  

Всього годин за модуль 26  

Усього годин 40  

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 



8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

Модуль 1. Теоретичні основи економіки рекреації та туризму.  

Ресурсне забезпечення туристичного підприємства 

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

основні поняття  
15 

 

2 Тема 2. Туристичний ринок та підприємницька діяльність в туризмі  15  

3 Тема 3. Економічна ефективність туристичної діяльності 15  

4 Тема 4. Інформаційна діяльність в туризмі 15  

 Підготовка до поточного контролю по модулю №1   

5 ІНДЗ - к/р   

 Семестровий контроль-залік   

 Модуль 2. Економічне управління виробничою і фінансово-комерційною 

діяльністю туристичних підприємств 

6 Тема 5. Виробнича програма та планування діяльності підприємств 

туристичної індустрії 
17 

 

7 Тема 6. Основні та оборотні фонди туристичних підприємств 17  

8 Тема 7. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі 17  

9 Тема 8. Мотивація та організація оплати праці працівників 

туристичного підприємства 
17 

 

10 Тема 9. Витрати та собівартість продукції туристичного 

підприємства  
18 

 

11 Тема 10. Формування та використання доходів туристичних 

підприємств  
17 

 

12 Тема 11. Ціноутворення в туризмі  17  

13 Тема 12. Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

туризму 
17 

 

 Підготовка до поточного контролю по модулю № 2   

9 Семестровий контроль-іспит 3  

11 Усього  200  

 

9. Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни використовуються такі 

методи:  

лекції із застосуванням технічних засобів (мультимедійний проектор);  

практичні заняття, які головним чином спрямовані на розв’язання 

типових конкретних задач з економічної діяльності підприємств туризму. 

Лекційна форма навчання поєднується з різними видами практичних занять, 

на яких закріплюються і поглиблюються одержані на лекціях знання, що 

сприяє виробленню вмінь та навичок практичної діяльності. Необхідним 

елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є 



самостійна робота студентів з науковою літературою та нормативними 

актами з питань виробничої та фінансово-комерційної діяльності 

туристичних підприємств.  

 

10. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за 

виконанням завдань та оцінювання виконання семестрового  завдання. Курс 

завершується диференційованим іспитом, що передбачає усне опитування. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 

100 бальною системою за кожний модуль (табл. 1). З цих 100 балів 50%, 

тобто 50 балів відводиться на оцінювання модульних контролів в усній, 

письмовій або письмово-усній формі викладачем в аудиторії.  

Таблиця 1 

Розподіл балів за модулями при оцінюванні студентів 

 

Змістовий модуль 

Модульна 

контрольна 

робота 

Оцінка за 

роботу на 

практичних 

заняттях 

Самостійна та 

індивідуальна 

робота студента 

 

Всього 

М №1 50 балів 40 балів 10 балів 100 балів 

М №2 50 балів 40 балів 10 балів 100 балів 

Залік.  Середня арифметична сума двох модулів 100 балів 

 

Решта 50 балів також виставляє викладач на підставі результатів 

перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни (теоретичний 

компонент оцінки, який складається з сумарних результатів проведених 

викладачем опитувань студентів і контрольних робіт) та індивідуальної 

роботи студента (практичний компонент – реферат, есе, складання 

термінологічного словника тощо). Теоретична компонента оцінюється в 40 

балів, а практична – 10. Розподіл балів за темами представлено у таблиці 2. 

 



Таблиця 2 

Розподіл балів за темами при оцінюванні студентів 

Змістовний модуль №1 Змістовний модуль №2 

Поточний контроль на 

семінарських заняттях і 

самостійна робота студента  

(50 балів) 

Поточний контроль на семінарських 

заняттях і самостійна робота студента (50 

балів) 

Тема 

1 

Тема  

2 

Тема  

3 

Тема  

4 

Тема  

5 

Тема  

6 

Тема 

 7 

Тема  

8 

Тема 

 9 

Тема 

10 

Тема 

11  

Тема 

12 

10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 8 

Модульний контроль № 1 

(50 балів) 

Модульний контроль № 2 

(50 балів) 

Загальна сума балів за семестр 

– залік – 100 балів 

Загальна сума балів за семестр – іспит –  

100 балів 

Підсумковий контроль: 100 балів 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1.Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Економіка рекреації та туризму» для студентів зі спеціальності 242 – 

«Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» освітнього ступеня 

«Бакалавр».  

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Економіка рекреації та туризму» для студентів зі спеціальності 



242 – «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» освітнього ступеня 

«Бакалавр». 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

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

Підручник / М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк. – 

К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.  

2. Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: Навчадбний 

посібник / Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 

436 с.  

3.  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Навчальний 

посібник / Л.П. Дядечко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.  

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

посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 

424 с.  

5. Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму: 

Навч. посібник / Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк. – К.: КНТЕУ, 2010. – 179 с.  

6. Замедлина Е.А. Экономика отрясли: туризм: Учебное пособие 

для студ. проф. образ. / Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2007. - 205 с.  

Допоміжна 

1. Балабанов И.Т. Экономика туризма: Учебное пособие / И.Т. 

Балабанов, А.И Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.  

2.  Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник / А.Б. Здоров – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 272 с.  

3.  Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних 

підприємств: теорія та практика: Навчальний посібник / М.П. Мальська, О. 

Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.  



4.  Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: 

Навч. посіб. / Р.І. Балашова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 184 с.  

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

підручник / І.Б. Андренко, Н.М. Влащенко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 308 с.  

Інформаційні ресурси 

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

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

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

станом на 07 серпні 2011 р. №3675-VI. - Режим доступу: http: // 

www.zakon.rada.gov.ua.  

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

станом на 4 липня 2013 р. №406-VII. - Режим доступу: http: // 

www.zakon.rada.gov.ua.  

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

доступу: www.nbuv.gov.ua 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/



