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1. Навчальний контент: 
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ОБСЯГАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. 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.  

Основні суб'єкти підприємницької діяльності в туризмі.  

 

Тема 2. Управління обсягом реалізації послуг на туристичних підприємствах 

Сутність, склад пропозиції та обсягу реалізації туристичного продукту на туристичних 

підприємствах. Поняття, характеристика туристичного продукту: туристичні послуги та туристичні 

товари. Складові елементи туристичного продукту. Показники оцінки обсягу пропозиції послуг 

туристичних підприємств. Показники оцінки обсягу реалізації туристичних послуг туроператорів, 

турагентів, бюро подорожей та екскурсій. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління обсягом реалізації послуг на туристичних 

підприємствах. Структурно-логічна схема процесу управління обсягом реалізації послуг та 

характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Оптимізація продуктової програми відповідно до стратегії розвитку підприємства. Визначення 

обсягу надання послуг у точці беззбиткової діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності. 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 3. Матеріальні ресурси туристичних підприємств 

Поняття економічних ресурсів і ресурсного потенціалу туристичних підприємств. Складові частини 

ресурсного потенціалу та взаємозв'язок у процесі надання туристичних послуг. Форми економічного 

взаємозв'язку окремих елементів ресурсного потенціалу туристичних підприємств. Особливості 

використання ресурсного потенціалу туристичних підприємств. 

Основні напрямки підвищення ефективності ресурсного потенціалу туристичних підприємств. 

Сутність матеріальних ресурсів туристичних підприємств. Основні елементи матеріальних ресурсів: 

основні фонди, оборотні фонди та матеріальна частина фондів обертання. 

Суть та основні елементи матеріально-технічної бази туристичних підприємств. Основні фонди 

підприємств туристичної сфери. Характеристика основних фондів туристичних підприємств. Види та 

оцінка вартості основних фондів туристичних підприємств. 

Поняття виробничої потужності та пропускної спроможності засобів розміщення туристів. 

Особливості оцінки ефективності використання виробничої потужності та пропускної спроможності 

підприємств готельного господарства туристичних комплексів. 

Матеріальні оборотні фонди та фонди обертання підприємств, особливості їх складу в туристичних 

підприємствах. Показники оцінки забезпеченості туристичних підприємств оборотними фондами та 

фондами обертання. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління матеріальними ресурсами туристичних підприємств. 

Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів підприємств туристичної сфери. План 

розвитку матеріально-технічної бази туристичних підприємств. 

 

Тема 4. Трудові ресурси підприємств туристичної сфери 

Соціально-економічна сутність і особливості праці в туризмі. Суспільне значення праці працівників 

туристичної сфери. 

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу туристичних підприємств. 

Класифікація трудових ресурсів в туризмі. Джерела формування трудових ресурсів. Діяльність 



підприємств туристичної сфери на ринку робочої сили. Соціальні гарантії працівникам туристичних 

підприємств. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління трудовими ресурсами туристичних підприємств, 

Поняття продуктивності, ефективності й якості праці в туризмі. Показники оцінки продуктивності 

праці працівників туристичних підприємств. Особливості визначення та оцінки рівня 

продуктивності праці на туристичних підприємствах. Фактори, що обумовлюють рівень та 

можливості зростання продуктивності праці на туристичних підприємствах. Ефективність 

використання трудових ресурсів на туристичних підприємствах. Основні напрямки підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів в туризмі. 

Організація матеріального стимулювання праці працівників на туристичних підприємствах. 

Принципи стимулювання праці в умовах ринкових відносин та їх використання на туристичних 

підприємствах. 

Форми і системи оплати праці, що застосовуються на туристичних підприємствах: їх сутність, 

переваги та недоліки. Принципи вибору форм та систем організації заробітної плати. 

Сутність преміальної системи. Особливості змісту й організації виплат за різними преміальними 

системами. 

Планування потреби в трудових ресурсах на туристичних підприємствах. Забезпечення 

взаємозв'язку програми розвитку трудових ресурсів з основними показниками діяльності 

підприємств туристичної сфери. Методи планування чисельності персоналу на туристичних 

підприємствах в цілому та по окремих категоріях персоналу. 

 

Тема 5.Фінансові ресурси туристичних підприємств 

Суттєвість і роль фінансів туристичних підприємств та їх зв'язок з державним фінансовим 

механізмом та зі складовими фінансового ринку. Методи впливу державного фінансового механізму 

на фінансову діяльність туристичних підприємств. Форми взаємозв'язку фінансової діяльності 

підприємств з окремими елементами фінансового ринку: кредитним, цінних паперів, валютним і 

страховим. Взаємозв'язок фінансової діяльності туристичних підприємств з найважливішими 

інститутами фінансового ринку: комерційними банками, фондовими і валютними біржами, 

інвестиційними фондами, пенсійним фондом, страховими компаніями тощо. Завдання фінансів 

туристичних підприємств. 

Поняття фінансових ресурсів туристичних підприємств, їх склад та характеристика. Джерела 

формування фінансових ресурсів підприємств туристичної сфери. 

Джерела та порядок формування основних і оборотних засобів туристичних підприємств, 

співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел їх формування. 

Фінансові фонди туристичних підприємств, порядок їх формування і напрямки використання. 

Показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів туристичних підприємств. Цілі 

та завдання управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 6. Доходи підприємств туристичної сфери 

Доходи як економічна категорія та економічний показник. Економічна сутність доходів підприємств 

туристичної сфери, характеристика їх складу. Класифікація доходів підприємств туристичної сфери 

залежно від напрямів діяльності та відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського 

обліку. 

Особливості та джерела утворення доходів підприємств туристичної сфери. Комерційний дохід від 

надання послуг як головна складова доходів туристичних підприємств. Джерела формування 

комерційного доходу туроператорів та турагентів. 



Показники, що характеризують обсяг та рівень комерційних доходів від надання послуг 

туристичними підприємствами, методика їх розрахунку. Фактори, що впливають на формування 

комерційного доходу від надання послуг туристичними підприємствами. 

Цілі та завдання управління доходами підприємств туристичної сфери. Структурно-логічна схема 

процесу управління доходами та характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Методи планування доходів туристичних підприємств в цілому та по окремих видах доходів. 

Особливості управління формуванням інших видів доходів підприємств туристичної сфери. 

 

Тема 7. Поточні витрати та собівартість послуг на підприємствах туристичної сфери 

Економічна сутність поточних витрат туристичних підприємств. Класифікація поточних витрат 

підприємств туристичної сфери залежно від напрямів діяльності, функціонального призначення, за 

елементами витрат відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського обліку. 

Поняття, склад та структура експлуатаційних витрат в засобах розміщення туристів. Поточні витрати 

турагентів та туроператорів. 

Особливості визначення собівартості в засобах розміщення туристів. Експлуатаційна та повна 

собівартість послуг розміщення. Особливості визначення собівартості туристичного продукту. 

Показники оцінки загального обсягу і рівня поточних витрат на туристичних підприємствах: 

абсолютні, відносні, показники ефективності. 

Фактори, що визначають обсяг та рівень поточних витрат підприємств туристичної сфери. 

Характеристика впливу на поточні витрати зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Цілі та завдання управління поточними витратами на підприємствах туристичної сфери. 

Структурно-логічна схема процесу управління поточними витратами та характеристика змісту 

окремих етапів роботи. 

Інформаційне забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи, 

характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу. 

Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної сфери. Методи обґрунтування плану 

поточних витрат підприємств туристичної сфери в цілому та по окремих групах витрат. 

 

Тема 8. Прибуток та рентабельність на підприємствах туристичної сфери 

Прибуток як економічна категорія та узагальнюючий показник економічної ефективності 

господарської діяльності підприємств туристичної сфери. Види та джерела утворення прибутку 

підприємств туристичної сфери. Економічні підходи до характеристики прибутку підприємства: 

залежно від виду діяльності, порядку визначення, методики оцінки, мети визначення. Поняття 

мінімального, цільового, нормального та максимального прибутку туристичних підприємств, 

методичні підходи до оцінки його розмірів. 

Поняття рентабельності підприємств туристичної сфери. Показники вимірювання прибутковості та 

рентабельності туристичних підприємств. 

Фактори, що впливають на формування прибутку підприємств туристичної сфери в цілому та по 

окремих видах діяльності (окремих господарських операціях). 

Вихідні передумови та зміст управління прибутком (фінансовим результатом) та рентабельністю 

підприємств туристичної сфери. Структурно-логічна схема процесу управління фінансовими 

результатами та характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Поняття можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до визначення їх обсягу. 

Методи планування можливого прибутку підприємств туристичної сфери в цілому та по окремих 

джерелах формування. 

 

Тема 9. Ціна туристичного продукту та ціноутворення на окремі види туристичних послуг 

Економічна природа та сутність ціни в ринковій економіці. Наукові теорії ринкового ціноутворення. 

Система і класифікація цін на товари і послуги споживчого ринку. 



Особливості державного регулювання цін в Україні на сучасному етапі та його вплив на 

ціноутворення на туристичних підприємствах. Співвідношення регульованих та вільних ринкових 

цін на продукцію, товари та послуги на туристичних підприємствах. 

Види цін на послуги підприємств туристичної сфери. Суть та склад ціни туристичного продукту. 

Комплексність ціни туристичного продукту. Склад та структура ціни на окремі види туристичних 

послуг: на туристсько-екскурсійне обслуговування, на транспортні послуги (автобусні, залізничні, 

авіа тощо) та інші. Структура ціни туристичного продукту на одного туриста. Поняття та структура 

відпускної вартості одного туродня в туристичних підприємствах. 

Механізм формування цін на послуги готельного господарства. Структура ціни на основні (послуги 

розміщення) та додаткові послуги підприємств готельного господарства, характеристика її 

складових елементів. Поняття та структура відпускної вартості одиниці послуги (одна людино-доба) 

проживання в засобах розміщення туристів. 

Структурні елементи роздрібної ціни на інші послуги підприємств туристичної індустрії. 

Визначення повної собівартості, прибутку та податку на додану вартість у складі роздрібної ціни на 

інші послуги. Фактори, що впливають на їх величину. 

Комерційні знижки і надбавки до роздрібних цін та умови їх застосування. Моделювання і 

калькулювання ринкових цін на основні, додаткові послуги та продукцію підприємств туристичної 

сфери. 

Цінова політика підприємств туристичної сфери на національному та міжнародному туристичному 

ринку. 

 

Тема 10. Інвестиційна діяльність та бізнес-планування на підприємствах туристичної сфери 

Поняття і види інвестицій Реальні і фінансові інвестиції. Інвестиційна політика підприємств 

туристичної сфери. Управління інвестиціями на підприємствах туристичної сфери. 

Поняття бізнес-плану інвестиційного проекту туристичних підприємств. Цілі і завдання бізнес-плану. 

Зміст і структура бізнес-плану. Бізнес-план як інструмент реалізації економічної стратегії підприємства 

і здійснення конкретної маркетингової, фінансової та інвестиційної політики. Бізнес-план як 

комплексний документ поєднання планів: маркетингу, виробничого, організаційно-юридичного, 

фінансового, запобігання ризику. Методологічні основи розробки окремих розділів бізнес-плану 

підприємств туристичної сфери. Методи дослідження ринку туристичних послуг. Викладення 

прогресивної продуктової ідеї та перспективної виробничо-комерційної ідеї бізнес-плану розвитку 

туристичних послуг. 

Особливості розробки бізнес-плану будівництва нового підприємства туристичної сфери. 

Аналіз ефективності використання економічного потенціалу та особливості розробки бізнес-плану 

реконструкції діючого підприємства туристичної сфери. 
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