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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної 
дисципліни 

 
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Економіка туризму» 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки –  
після вивчення навчальних дисциплін: 

– Економічна теорія; 

– Організація діяльності суб‘єктів туристичної сфери; 
– Менеджмент у туризмі. 

2. Кількість кредитів за ЄКТС - 6. 

3. Кількість модулів – 2; 2. 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс -  4 

6. Семестр – 7;  8 

7. Кількість годин: 

– загальна кількість: 7 семестр – 90; 8 семестр – 90.  

– лекції: 7 семестр – 12; 8 семестр – 12; 

– практичні заняття: 7 семестр – 24; 8 семестр – 24; 

– самостійна робота: 7 семестр – 54; 8 семестр – 54; 

– вид підсумкового контролю - ПМК (залік), 7 семестр; екзамен, 8 

семестр  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні 
результати навчання з навчальної дисципліни 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні 

економічного мислення у студентів і системи спеціальних 

економічних знань у галузі управління господарсько-фінансовою 

діяльністю туристичних підприємств, опанування необхідними  

практичними навичками економічного обґрунтування управлінських 
рішень. Засвоєння основ цієї навчальної дисципліни дає можливість 

систематизувати теоретичні знання та практичні навики, сформувати 

сучасне економічне мислення у студентів. 
Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

визначення ролі і місця туризму в системі ринкового господарства 

України; 
вивчення економічних особливостей функціонування та 

господарсько-фінансового механізму діяльності туристичних 

підприємств; 

аналіз основних економічних показників задля обґрунтування 
управлінських рішень та досягнення поставлених цілей підприємства;  

засвоєння основ управління ресурсним потенціалом, обсягами 

діяльності та фінансовими результатами туристичних підприємств; 
обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності туристичних 

підприємств: 

розробка і обґрунтування економічної стратегії туристичних 
підприємств. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні  

результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти студент 

Програмні результати 
навчання 

 Загальні компетентності  

1 Здатність до критичного 

мислення, аналізу і синтезу 
(К04) 

Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 
базові поняття з теорії туризму, 

організації туристичного процесу 

та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних та 
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№ 
з/п 

Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти студент 

Програмні результати 
навчання 

суміжних наук (ПР02) 

2 Здатність до пошуку, 

оброблення і аналізу 

інформації з різних джерел 

(К06) 

Аргументовано відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань (ПР19) 

 

3 Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

(К08) 

Розробляти, просувати та 

реалізовувати туристичний 

продукт (ПР07) 

 

4 Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми (К09) 

Виявляти проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 
розв’язання (ПР20) 

 Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

 

6 Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння специфіки 

професійної діяльності (К15) 

Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 

основні положення туристичного 

законодавства, національних і 

міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів (ПР01) 

7 Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях (К16) 

Приймати обґрунтовані рішення 

та нести відповідальність за 

результати своєї професійної 

діяльності (ПР21) 

8 Здатність аналізувати 

рекреаційно-туристичний 
потенціал територій (К17) 

Аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території 
(ПР05) 

9 Здатність аналізувати 

діяльність суб’єктів індустрії 

туризму на всіх рівнях 

управління (К18) 

Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, 

соціально-психологічна, еконо-

мічна, техніко-технологічна) 

(ПР10) 

10 Здатність працювати з 

документацією та 

здійснювати розрахункові 

Ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно 

нею користуватися (ПР08) 
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№ 
з/п 

Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти студент 

Програмні результати 
навчання 

операції суб’єктом 

туристичного бізнесу (К30) 

 

11 Здатність оцінювати 

економічну ефективність 

туристичних продуктів та 

ресурсного потенціалу 

туристичних підприємств 

(К33) 

Вволодіти інструментарієм 

економічного аналізу 

ефективності використання 

ресурсного потенціалу 

туристичних підприэмств (ПР24) 

 

 
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни «Економіка туризму» укладена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм» 

освітня програма «Туризм», затвердженої наказом по університету від 
22 березня 2019 р., № 60. 



 

8 

 

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Економіка туризму» 

Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі тем 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

Модуль 1. Туризм як галузь економічної системи України 

Тема 1. Роль і місце 

туризму в системі 

ринкового господарства 

України 
1. Поняття туристичної 

індустрії та її роль       у 

комплексному 

обслуговуванні споживачів. 

2. Форми пропозиції 

туристичних послуг. 

3. Інфраструктура 

туристичного ринку.  

Практичне заняття 1. Розвиток 

туристичної індустрії України 

1.  Сутність туризму як виду 

економічної діяльності та його 
функції. 

2.  Роль туристичної індустрії у 

комплексному обслуговуванні 

споживачів. 

3.  Форми пропозиції 

туристичних послуг. 

4.  Особливості попиту на 

туристичному ринку. 

5.  Характеристика 

інфраструктури туристичного 

ринку. 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Соціально-економічне 

значення туризму. 
2. Державне регулювання 

розвитку туризму в Україні.  

Характеристика сучасного 

стану та тенденцій розвитку 

туризму в Україні. 

1, 2, 8, 9, 11, 17, 

24, 35, 36, 38-42 

Тема 2. Управління обсягом 

реалізації послуг на 

Практичне заняття  2. 

Управління обсягом реалізації 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1, 2, 8, 9, 11, 17, 

35, 36, 38-42 
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туристичних підприємствах 

1. Поняття і характеристика 

туристичного продукту: 

туристичні послуги та 

туристичні товари. 

2. Показники оцінки обсягу 

реалізації туристичних 

послуг туроператорів, 

турагентів, бюро подорожей 

та екскурсій. 

3. Методичний 
інструментарій економічного 

аналізу обсягу реалізації 

туристичного продукту на 

підприємствах туризму. 

4. Поняття продуктової 

програми туристичного 

підприємства та методика її 

розробки. 

послуг на туристичних 

підприємствах 

1. Поняття і характеристика 

туристичного продукту: 

туристичні послуги та 

туристичні товари. 

2. Показники оцінки обсягу 

реалізації туристичних послуг 

туроператорів, турагентів, 

бюро подорожей та екскурсій. 

3. Методичний інструментарій 
та порядок проведення 

економічного аналізу обсягу 

реалізації туристичного 

продукту на підприємствах 

туризму. 

Практичне заняття  3-4. 

Методика розробки 

продуктової програми 

туристичного підприємства 

1. Методика розробки 

продуктової програми на 
туристичних підприємствах на 

прогнозний період. 

2. Визначення обсягу надання 

послуг у точці беззбиткової 

1. Оцінка зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що 

обумовлюють зміни обсягу 

та структури реалізації 

туристичного продукту. 

2. Оптимізація продуктової 

програми відповідно до 

стратегії розвитку 

підприємства. 

Цілі та завдання управління 

обсягом реалізації послуг на 
туристичних підприємствах.  
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діяльності, мінімальної та 

нормальної рентабельності. 

Модуль 2. Ресурсний потенціал  як основа функціонування туристичних підприємств 

Тема 3. Управління 

матеріальними ресурсами 

туристичних підприємств 

1. Поняття економічних 

ресурсів та ресурсного 

потенціалу туристичних 

підприємств. 

2. Показники ефективності 

використання  ресурсів 
підприємств туристичної 

сфери (основні засоби, 

оборотні фонди та фонди 

обертання). 

3. Матеріально-технічна 

база туристичних 

підприємств: сутність та 

основні елементи. 

4. Поняття виробничої 

потужності та пропускної 

спроможності засобів 

розміщення туристів. 

Практичне заняття  5. 

Ресурсний потенціал 

туристичних підприємств 

1. Складові частини 

ресурсного потенціалу 

туристичних підприємств та 

особливості його 

використання. 

2. Основні елементи 
матеріальних ресурсів: 

основні засоби, оборотні 

фонди та матеріальна частина 

фондів обертання, показники 

ефективності їх використання. 

3. Показники оцінки 

забезпеченості туристичних 

підприємств оборотними 

фондами та фондами 

обертання. 

Практичне заняття  6-7. 

Матеріально-технічна база 
туристичних підприємств 

1. Поняття матеріально-

Підготувати доповіді на теми: 

1. Характеристика елементів 

матеріальних ресурсів 

туристичних підприємств 

Особливості складу 

матеріальних оборотних 

фондів та фондів обертання в 

туристичних підприємствах.  

2. Особливості оцінки 
ефективності використання 

виробничої потужності та 

пропускної спроможності 

підприємств готельного 

господарства туристичних 

комплексів.  

3. Цілі та завдання управління 

матеріальними ресурсами 

туристичних підприємств.  

4. Основні напрямки 

підвищення ефективності 

ресурсного потенціалу 
туристичних підприємств. 

1-2, 8-13, 17, 18, 

23, 24, 30, 31 
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технічної бази туристичних 

підприємств та основні її 

елементи. 

2. Поняття виробничої 

потужності та пропускної 

спроможності засобів 

розміщення туристів.  

3. Особливості оцінки 

ефективності використання 

виробничої потужності та 

пропускної спроможності 
підприємств готельного 

господарства туристичних 

комплексів. 

4. Методичний 

інструментарій і порядок 

проведення економічного 

аналізу стану та ефективності 

використання основних 

засобів туристичних 

підприємств. 

Тема 4. Управління 

трудовими ресурсами 
підприємств туристичної 

сфери 

1. Поняття та класифікація 

Практичне заняття 8. 

Управління трудовими 
ресурсами підприємств 

туристичної сфери 

1. Особливості праці в туризмі  

Підготувати доповіді на 

теми: 
1. Цілі та завдання 

управління трудовими 

ресурсами туристичних 

1-3, 10, 11, 13, 

15, 17-19, 23, 24, 
26, 30, 31 
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трудових ресурсів у 

туризмі. 

2. Економічний аналіз 

формування та 

використання трудових 

ресурсів у туризмі. 

3. Поняття продуктивності, 

ефективності і якості праці 

в туризмі. 

4. Показники оцінки 

продуктивності праці 
працівників туристичних 

підприємств. 

5. Форми і системи оплати 

праці працівників 

туристичних підприємств: 

переваги і недоліки 

2. Поняття та класифікація 

трудових ресурсів у туризмі.  

3. Джерела формування 

трудових ресурсів. 

4. Методичний інструментарій 

та порядок здійснення 

економічного аналізу 

формування та використання 

трудових ресурсів в туризмі. 

Практичне заняття 9-10.  

Продуктивність праці та 
організація матеріального 

стимулювання працівників на 

туристичних підприємствах» 

1. Поняття продуктивності, 

ефективності і якості праці в 

туризмі. 

2.  Показники оцінки 

продуктивності праці 

працівників туристичних 

підприємств.  

3.  Ефективність використання 
трудових ресурсів на 

туристичних підприємствах.  

4. Організація матеріального 

стимулювання праці 

підприємств. 

2. Основні напрями 

підвищення ефективності 

використання трудових 

ресурсів в туризмі. 

Методи планування 

чисельності персоналу на 

туристичних підприємствах в 

цілому та за окремими 

категоріями персоналу. 

3. Обґрунтування витрат на 
оплату праці. 

4. Особливості змісту й 

організації виплат за різними 

преміальними системами. 
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працівників на туристичних 

підприємствах.  

5. Форми і системи оплати 

праці працівників туристичних 

підприємств 

Тема 5. Управління 

фінансовими ресурсами 

туристичних підприємств 

1. Поняття фінансових 

ресурсів туристичних 

підприємств, їх склад, 
характеристика та джерела 

формування. 

2. Фінансові фонди 

туристичних підприємств, 

порядок формування та 

напрямки використання. 

3. Показники оцінки 

ефективності використання 

фінансових ресурсів 

туристичних підприємств. 

4. Методичний 

інструментарій 
економічного аналізу 

формування та 

використання фінансових 

Практичне заняття 11-12. 

Фінансові ресурси підприємств 

туризму  та ефективність їх 

використання 

1. Поняття фінансових ресурсів 

туристичних підприємств, їх 
склад та характеристика.  

2. Джерела та порядок 

формування основних і 

оборотних засобів туристичних 

підприємств, співвідношення 

внутрішніх та зовнішніх джерел 

їх формування. 

3. Показники оцінки 

ефективності використання 

фінансових ресурсів 

туристичних підприємств. 

4. Методичний інструментарій 
та порядок проведення 

економічного аналізу 

формування та використання 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Цілі та завдання  

управління фінансовими 

ресурсами туристичних 

підприємств. 
Методи визначення потреби 

у фінансових ресурсах. 

2. Порядок проведення 

економічного аналізу 

формування та використання 

фінансових ресурсів у 

туризмі. 

3. Напрями підвищення 

ефективності використання 

фінансових ресурсів 

туристичних підприємств. 

1-3, 11, 17, 18, 

19, 23, 24, 30, 31 
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ресурсів у туризмі. фінансових ресурсів у туризмі. 

Модуль 3. Результати господарсько-фінансової діяльності туристичних підприємств 

Тема 6. «Управління 

доходами підприємств 

туристичної сфери»  

1. Економічна сутність та 

класифікація доходів 

підприємств туристичної 

сфери. 

2. Джерела утворення 

доходів підприємств 

туристичної сфери. 
3. Методичний 

інструментарій та порядок 

проведення аналізу доходів 

туристичних підприємств. 

4. Поняття та методичні 

підходи до визначення 

можливого та необхідного 

обсягу доходів.  

Практичне заняття 13  

«Формування доходів 

підприємств сфери туризму та 

управління ними» 

1. Сутність та класифікація 

доходів підприємств 

туристичної сфери. 

2. Джерела утворення доходів 

підприємств туристичної 

сфери. 
3. Порядок проведення аналізу 

доходів туристичних 

підприємств. 

4. Методичні підходи до 

визначення можливого та  

необхідного обсягу доходів 

туристичних підприємств. 

 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Цілі та завдання 

управління доходами 

підприємств туристичної 

сфери. 

2. Особливості управління 

формуванням інших видів 

доходів підприємств 

туристичної сфери. 
3. Методи планування 

доходів туристичних 

підприємств. 

4. Резерви зростання доходів 

підприємства та їх 

використання. 

1-3, 8, 9, 11, 13, 

17, 18, 23, 29, 30, 

42 

Тема 7. Управління 

поточними витратами та 

собівартістю послуг на 

підприємствах туристичної 

сфери» 
1. Сутність та класифікація 

Практичне заняття 14-16. 

Поточні витрати підприємств 

туристичної сфери та 

управління ними 

1. Сутність та класифікація 
поточних витрат підприємств 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Цілі та завдання 

управління поточними 

витратами на підприємствах 
туристичної індустрії.  

1-3,7-11, 13, 17-

19, 22, 23, 25, 27, 

29, 30, 42 
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поточних витрат 

підприємств туристичної 

сфери. 

2. Поточні витрати 

турагенств та 

туроператорів. 

3. Експлуатаційна та повна 

собівартість послуг 

розміщення. 

4. Показники оцінки 

загального обсягу і рівня 
поточних витрат на 

туристичних підприємствах. 

5. Методичний 

інструментарій та порядок 

проведення аналізу 

поточних витрат 

підприємств туристичної 

сфери. 

6. Методи обґрунтування 

плану поточних витрат 

підприємств туристичної 
сфери. 

туристичної сфери. 

2. Поняття, склад та структура 

експлуатаційних витрат на 

підприємствах готельного 

господарства. 

3. Поточні витрати турагенств 

та туроператорів. 

Експлуатаційна та повна 

собівартість послуг 

розміщення. 

Практичне заняття 17-18.  
Оцінка загального обсягу і 

рівня поточних витрат на 

туристичних підприємствах 

1. Показники оцінки 

загального обсягу і рівня 

поточних витрат на 

туристичних підприємствах: 

абсолютні, відносні, показники 

ефективності. 

2. Характеристика впливу на 

поточні витрати зовнішніх та 
внутрішніх чинників. 

Практичне заняття 19.  

Собівартість продукції та 

послуг на підприємствах 

2. Чинники, що визначають 

обсяг та рівень поточних 

витрат туристичних 

підприємств, та їх вплив на 

поточні витрати. 

3. Особливості визначення 

собівартості на 

підприємствах готельного 

господарства.  

4. Особливості визначення 

собівартості туристичного 
продукту. 

5. Планування обсягу 

поточних витрат 

підприємств туристичної 

індустрії.  

6. Оцінка економічної 

обґрунтованості плану 

поточних витрат 

підприємств туристичної 

індустрії. 



 

16 

 

ресторанного господарства 

1. Поняття, склад та структура 

собівартості продукції та 

послуг в закладах 

ресторанного господарства.  

2. Порядок проведення аналізу 

собівартості продукції 

підприємств ресторанного 

господарства. 

Практичне заняття 20-21.  

Аналіз та планування поточних 
витрат підприємств 

туристичної сфери 

1. Методичний інструментарій 

проведення аналізу поточних 

витрат підприємств 

туристичної індустрії. 

2. Порядок проведення аналізу 

поточних витрат підприємств 

туристичної сфери. 

3. Планування обсягу 

поточних витрат підприємств 
туристичної індустрії.  

4. Методи обґрунтування 

плану поточних витрат 

підприємств туристичної 
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індустрії в цілому та по 

окремих групах витрат. 

5. Оцінка економічної 

обґрунтованості плану 

поточних витрат підприємств 

туристичної індустрії. 

Тема 8. Управління 

прибутками та 

рентабельністю на 

підприємствах туристичної 

сфери» 
1.  Види та джерела 

утворення прибутку 

підприємств туристичної 

сфери. 

2.  Поняття мінімального, 

цільового, нормального та 

максимального прибутку, 

оцінка його розмірів. 

3.  Поняття рентабельності 

підприємств туристичної 

сфери.  

4.  Показники вимірювання 
прибутковості та 

рентабельності туристичних 

підприємств. 

Практичне заняття 22-23. 

Методичні підходи до 

визначення розмірів 

мінімального, цільового, 

нормального та максимального 
прибутку 

1. Поняття мінімального, 

цільового, нормального та 

максимального прибутку. 

2. Методичні підходи до 

визначення розмірів 

мінімального, цільового, 

нормального та максимального 

прибутку. 

3. Методичний інструментарій 

та порядок проведення аналізу 

фінансового результату 
підприємств туристичної 

сфери. 

 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Структурно-логічна схема 

процесу управління 

фінансовими результатами та 
характеристика змісту 

окремих етапів роботи. 

2. Методичні підходи до 

розробки плану формування 

фінансового результату 

(прибутку) підприємств 

туристичної сфери. 

3. Методичні підходи до 

визначення можливого і 

необхідного обсягу 

прибутку. 

4. Порядок планування 
розподілу планового чистого 

прибутку підприємств 

туризму. 

1-5, 8, 10-12, 17, 

18,  23, 26, 29, 33, 

34, 42 
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5. Напрями використання 

прибутку туристичних 

підприємств.  

Модуль 4. Управління ризиками та інвестиційною діяльністю в туристичній сфері 

Тема 9. Управління 

інвестиційною діяльністю 

на туристичних 

підприємствах 

1. Поняття і види 

інвестицій. 

2. Управління інвестиціями 

на підприємствах 
туристичної сфери. 

3. Поняття бізнес-плану 

інвестиційного проекту 

туристичних підприємств. 

4. Методологічні основи 

розробки окремих розділів 

бізнес-плану підприємств 

туристичної сфери. 

- Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Поняття і види інвестицій. 

Інвестиційна політика 

підприємств туристичної 

сфери. 

2. Поняття бізнес-плану 

інвестиційного проекту 
туристичних підприємств. 

3. Особливості розробки 

бізнес-плану будівництва 

нового підприємства 

туристичної сфери. 

1-3, 5, 11, 12, 17, 

18, 23, 28, 32, 37 

Тема 10. Управління 

ризиком та шляхи 

запобігання банкрутства 

туристичних підприємств»  

1. Класифікація та 
характеристика ризиків 

Практичне заняття 24. 

Управління ризиками в туризмі 

та запобігання банкрутства 

1. Класифікація та 

характеристика ризиків 
туристичних підприємств. 

Підготувати доповіді на 

теми: 

1. Структурно-логічна схема 

процесу управління 

ризиками та характеристика 
змісту окремих етапів 

1-3, 11, 12, 17, 

18, 23 
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туристичних підприємств. 

2. Методичний 

інструментарій оцінки рівня 

ризиків підприємств 

туристичної сфери. 

3. Основні причини 

банкрутства туристичних 

підприємств та форми їх 

санації. 

2. Методичний інструментарій 

оцінки рівня ризиків 

підприємств туристичної 

сфери. 

3. Основні причини 

банкрутства туристичних 

підприємств та форми їх 

санації. 

роботи. 

2. Банкрутство підприємства: 

його суть та форми 

регулювання в Україні. 

3. Шляхи та заходи щодо 

профілактики та мінімізації 

рівня ризиків на 

підприємствах туристичної 

сфери. 



 
Розділ 5. Система поточного та підсумкового 

контролю знань 
 

Система поточного і підсумкового контролю має за мету 
оцінювання рівня сформованості тих чи інших компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання за навчальною 

дисципліною «Економіка туризму». 
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної 

навчальної діяльності студентів, формується на основі оволодіння 

ними змістовими (знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними 
компонентами, його рівень виявляється в процесі оцінювання. 

Визначення рівня сформованості дисциплінарних компетентностей 

(результатів навчання) здійснюється за: певним розділом (темою) 

робочої програми навчальної дисципліни; практичними заняттями 
(контрольна робота, перевірка та захист індивідуального завдання, 

тестування тощо). 

Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, практичних, 
заняттях, якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх 

завдань, поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються 

науково-педагогічними працівниками і включають поточний і 
підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

практичних, перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань 

та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального 
матеріалу навчальної дисципліни та оцінювання набутих 

компетентностей. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, 
як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 

пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 

проблемних питань з теми лекції та інше. 

При проведенні практичних занять – контроль здійснюється при 
розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими групами» 

комплексу практичних задач і проблемних ситуацій та інше. 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і 
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки науково-

педагогічним працівником результатів розв’язання ситуаційних 

завдань. 
Поточний контроль, який застосовується під час проведення 

поточних модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання 
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відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного 

програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу, при перевірки виконання практичних ситуацій в письмовій 
формі тощо. 

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі підсумкового модульного контролю (ПМК, 

залік) (7 семестр). 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у 

формі заліку (ПМК) дорівнює сумі всіх балів, які студент отримує за 

поточну успішність та виконання поточних модульних робіт. 
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі екзамену (8 семестр). 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у 
формі екзамену визначається як сума балів за поточну успішність, 

поточний модульний контроль (не більше 60 балів) та кількість балів, 

отриманих за здачу екзамену (не більше 40 балів). 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 
усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної 

підсумкової оцінки можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від 

загальної підсумкової оцінки,  коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація 
студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів 

навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом 

підготовки студентів і робочою програмою з навчальної дисципліни 
незалежно від результатів виконання.  

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації 

пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним 

працівником кафедри враховуючи активність студента при вивченні 
навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання 

видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, 

участь у науково-дослідній роботі тощо). 
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не 

може перевищувати 100 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за 

вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не 
може перевищувати 100 балів. 
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Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення навчальної 
дисципліни «Економіка туризму» 
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Модуль 1. Туризм як галузь економічної системи України 
Тема 1.  Роль і місце туризму в системі ринкового 

господарства України 1 3 1 3 3 3 2 16 

Тема 2. Управління обсягом реалізації послуг на 

туристичних підприємствах 1 3 1 3 3 3 2 16 

Поточний контроль        10 

Модуль 2. Ресурсний потенціал  як основа функціонування туристичних підприємств 

Тема 3. Управління матеріальними ресурсами 

туристичних підприємств 1 3 1 3 3 3 2 16 

Тема 4. Управління трудовими ресурсами підприємств 1 3 1 3 3 3 2 16 
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Назва модулю, теми 
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туристичної сфери  

Тема 5. Управління фінансовими ресурсами туристичних 

підприємств 1 3 1 3 3 3 2 16 

Поточний контроль        10 

Підсумковий контроль Залік (ПМК)  

Разом  100 

Модуль 3. Результати господарсько-фінансової діяльності туристичних підприємств 
Тема 6. Управління доходами підприємств туристичної 
сфери 1 2 1 2 2 2 - 10 

Тема 7. Управління поточними витратами та собівар-

тістю послуг на підприємствах туристичної сфери 1 2 1 2 2 2 - 10 

Тема 8. Управління прибутками та рентабельністю на 1 2 1 2 2 2 - 10 
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Назва модулю, теми 
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підприємствах туристичної сфери  

Поточний контроль        5 

Модуль 4. Управління ризиками та інвестиційною діяльністю в туристичній сфері 

Тема 9. Управління інвестиційною діяльністю на 

туристичних підприємствах 1 2 1 2 2 2 - 10 

Тема 10. Управління ризиком та шляхи запобігання 
банкрутства туристичних підприємств 1 2 1 2 2 2 - 10 

Поточний контроль        5 

Підсумковий контроль Екзамен 40 

Разом  100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за 
результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Економіка туризму» 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за 
видами робіт з вивчення навчальної дисципліни  

«Економіка туризму» 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь в конкурсах на кращого знавця 

дисципліни: університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних 

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності  

 

 

6 

 

6 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в наукових гуртках 

2. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних  

3. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

6 

 
 

6 

 

 

6 

Разом*  30 

 

*За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 

більше 30 балів. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної 
підтримки освітнього процесу 

 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет 

програмних продуктів Microsoft Office. 
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік 

конкретних програмних продуктів – відсутнє. 
3. Дистанційний курс «Економіка туризму», який розміщено у 

програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного 

навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 
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