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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 
денна  – 4,5 
 

Галузь знань 
24 Сфера 
обслуговування  
(шифр, назва) 

 Нормативна 

Модулів –  1 
Напрям 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 
спрямування) 
242 «Туризм» 
(24 «Сфера 
обслуговування») 

1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  - 

Семестр 

Загальна кількість  
годин  – 135 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4,4 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

32 год. 14 

Практичні, семінарські 

32 год. 12 
Лабораторні 
 -   
Самостійна робота 
71 109 
ІНДЗ:  
Вид контролю:  залік 

Примітка. 
      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 
становить : 0,9. 
 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Економіка міжнародного туризму» читатиметься на кафедрі 
туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 
для студентів-магістрів 1 курсу навчання спеціальності «Туризм». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: цілісна система знань про економіку 
міжнародного туризму, понятійно-термінологічний апарат, що характеризує економіку туризму 
та методику оцінки економічної ефективності туристичної діяльності. Навчити студентів 
економічно правильно оцінювати перспективи і особливості туристичної індустрії та дати 
практичні навики для роботи в даній сфері діяльності.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного туризму»  є 
ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та 
технологією  економіки міжнародного туризму;  формування у студентів сучасного економічного 
мислення щодо відповідних тенденцій розвитку туристичної справи на міжнародній арені, 
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глибокого комплексного розуміння проблем економіки міжнародного туризму, господарювання 
в туризмі та опанування навичок їх практичного розв’язання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка міжнародного туризму» є 
ознайомлення з основними тенденціями розвитку туристичної галузі; формування у студентів 
здатності до самостійного творчого мислення та розв’язання  практичних економічних задач.  
 
 
Результати навчання: 

знати:  

− економічну суть діяльності підприємств туризму; 

− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку туристичної сфери, 

− основну суть інноваційної політики підприємств туристичної сфери, 

− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності міднародних підприємств 
туризму.  

вміти: 

− проводити оцінку діючих механізмів функціонування туристичних підприємств та 
обгрунтування пропозицій щодо їх удосконалення; 

− виділяти основні тенденції розвитку економіки міжнародного туризму;  

− чітко формулювати специфічні особливості економіки туризму;  

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери;  

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовний модуль 1 

Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного туризму 
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Тема 1. ТУРИЗМ У СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Основні поняття туризму. Класифікація туризму. Становлення туристичного бізнесу. Туризм як 
галузь світової економіки. Фактори розвитку світового туризму у ХХІ ст. Статистичний облік 
показників розвитку туризму. Міжнародна співпраця в галузі туризму. 

 

Тема 2. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ ТУРИЗМУ 
Основні туризмологічні концепції. Основні поняття й сутність економіки туризму. Структура 
туристичного бізнесу. Туристичний продукт. Витрати і доходи в туристичній економіці.  
Туристичне споживання. Економічна ефективність туристичного бізнесу. Спеціалізація і 
кооперація в економіці туризму. Концентрація виробництва в економіці туризму. 
Макроекономічна конкуренція на глобальному туристичному ринку. Франчайзингові відносини 
у готельному та туристичному бізнесі . Кумулятивний вплив туризму на національну економіку. 
Мультиплікатор  туризму. 
 

Тема 3. ГЛОБАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 

Структура туристичного ринку. Коньюнктура туристичного ринку. Сучасні тенденції розвитку 
світового туристичного ринку. Макрорегіональні ринки міжнародного туризму. Основні 
закономірності глобального розподілу туристичних потоків. 

 

Тема 4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

Економічний зміст поняття індустрія туризму. Заклади розміщення і харчування туристів 
 Транснаціональні готельні ланцюги. Глобальна індустрія таймшер. Індустрія туроператорських  
компаній та турагенстських мереж. Заклади інформаційно-екскурсійного сервісу. Індустрія 
розваг. Ідустрія регулярних турперевізників. Індустрія круїзів. ІТ-сектор. 
 

Тема 5. ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТУРИЗМУ 
Сутність інвестування в економіку туризму. Джерела залучення інвестиційних ресурсів. 
Інвестиційні проекти в економіці туризму. Прогнозування ефективності інвестиційного проекту. 
Проблеми залучення іноземних інвестицій в національний туристичний комплекс. 

 

Тема 6. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ 
Регіональні економічні програми розвитку туризму. Кластерна модель організації туристичного 
бізнесу регіону. Механізми забезпечення інвестиційної привабливості регіональної економіки 
туризму. Економічні основи організації регіональних фондів розвитку туризму. 
Макроекономічна стратегія розвитку туристичного бізнесу в регіонах України. 

 
 

Змістовий модуль 2.  
Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 

Тема 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТУРИЗМУ 
Сутність, структура та інструменти державного регулювання економіки туризму. Механізми 
підтримки економічного розвитку індустрії туризму. Правове регулювання економічного 
розвитку туристичної діяльності в різних країнах. Інститути державного регулювання 
туристичної галузі України. Податкове регулювання економіки туризму. Туристична політика 
держав в умовах економічної глобалізації туристичної індустрії. 
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Тема 8. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТУРИЗМУ 

Собівартість туристичних послуг та методи її калькуляції. Принципи розрахунку 
туроператором собівартості туру. Економічні основи ціноутворення в умовах глобалізації ринку. 
Принципи ціноутворення в економіці туризму. Принципи ціноутворення в економіці закладів 
гостинності. 

 

Тема 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ 
 Інформаційна основа економічного аналізу. Цілі та види економічного аналізу діяльності 
туристичної компанії.. Система економічних показників функціонування туристичної компанії. 
Аналіз базових показників рентабельності функціонування туристичної компанії. Методи 
економічного аналізу 

 

Тема 10. ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНДУСТРІЇ 
 Структура економічного плану організації. Планування продажу туристичного продукту. 
Планування діяльності готельного підприємства . Планування товарообороту закладів 
харчування туристів. Планування чисельності працівників туристичного та готельного 
комплексу. Фінансове планування туристичної компанії. Планування обігу готівки підприємства 
туристичної індустрії. Бізнес-планування туристичної компанії 

 
Тема 11. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ 
Поняття і сутність менеджменту в туризмі. Специфіка менеджменту в туризмі. Функції 
менеджменту в економіці туризму 

 
Тема 12. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ МАРКЕТИНГУ ТУРИЗМУ 
 Економічна суть маркетингу в туризмі. Економічні умови застосування маркетингу  в туризмі. 
Маркетинг-мікс в економіці туризму. Сутність макроекономічного (територіального) 
туристичного маркетингу. Методи вивчення туристичного попиту. Маркетинговий аналіз ринку 
туристичним підприємством. 
 
Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб Інд ср л п лаб інд ср 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Змістовний модуль. Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного туризму 

 
 

Тема 1. Туризм у системі 
світової економіки 

 

8 2 2   4 13 2 2   9 

Тема 2. Основи 
макроекономіки туризму 
 

8 2 2   4 13 2 2   9 

Тема 3. Глобальний 
туристичний ринок 

 

10 2 2   6 13 2 2   9 



7 
 

Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

Тема 4. Галузева 
структура індустрії 
туризму 

 

10 2 2   6 9     9 

Тема 5. Інвестиції в 
економіці туризму 
 

14 4 4   6 9     9 

Тема 6. Регіональна 
економіка туризму  

 

16 4 4   8 10     10 

Разом – змістовний 
модуль1 

66 16 16   34 67 6 6   55 

Змістовий модуль 2.  
 Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 

 
 
Тема 7. Державне 
регулювання економіки 
туризму 

16 4 4   8 13 2 2   9 

Тема 8 Ціноутворення в 
міжнародному 
готельному та 
ресторанному бізнесі.  
 

16 4 4   8 13 2 2   9 

Тема 9.  Економічний 
аналіз діяльності 
туристичних компаній 
 

18 2 2   6 13 2 2   9 

Тема 10 Економічне 
планування діяльності 
підприємств туристичної 
індустрії 

10 2 2   6 11 2    9 

Тема 11. Економічні 
основи менеджменту 
туризму 
 

8 2 2   4 9     9 

Тема 12. Економічні 
механізми маркетингу 
туризму 
 

8 2 2   4 9     9 

Разом – змістовний  
модуль 2 

69 16 16   37 68 8 6   54 

Усього годин 135 32 32   71 135 
1
4 

12   
10
9 
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1 

Підходи до визначення поняття “туризм”. Субєкт туризму. 
Класифікація подорожуючих осіб. Основні мотиви туризму. 
Розподіл туризму на міжнародний і внутрішній. Історія 
розвитку туризму. Особливості статистичного обліку в туризмі. 
 

2 

2 

Поняття структури туристичного бізнесу та туристичного 
продукту. Витрати і доходи в туристичній економіці.  Поняття 
економіки туризму за В. Азаром. Поняття термінологічного 
апарату. Франчайзингові відносини у готельному та 
туристичному бізнесі . Кумулятивний вплив туризму на 
національну економіку. 

4 

3 
Відмова міжнародного туроператора від участі в організації 
чартерів. 

2 

4 
Економічний профіль туроператорської діяльності. 
Достоїнствами монопрофільних туроператорів. Розробка 
туроператором нового туристичного продукту. 

4 

5 

Особливості формування собівартості турпродукта у тому 
випадку, коли туристська організація виступає як туроператор. 
Поняття граничних витрат. Особливості обліку витрат за 
системою «директ-костинг». 
 
 

4 

6 
Поняття менеджменту. Функціональний менеджмент туризму. 
Типологічний менеджмент туризму. Різновиди менеджменту. 
Поняття франшизи. 

4 

7 

Основні засоби маркетингу. Особливості маркетингу 
міжнародного туризму. Етапами еволюції, в результаті якої 
маркетинг став функцією цілого підприємства. Місце 
маркетингу туристичних послуг в системі дослідження 
маркетингу.  

4 

8 

Модель економічного управління підприємством. Типи 
планування в залежності від характеру завдань, засобів та цілей. 
Етапи виконання стратегічного плану. 

4 

9 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Достовірність 
економічної інформації. Вимога своєчасності реєстрації і 
передачі економічної інформації. Класифікаційні ознаки і види 
економічної інформації.  

2 

 Разом 30 
 Разом з практичними заняттями 32 

 
Теми практичних  занять 
 
Шифр 
змістового 
модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

 1. 
Розробка SWOT аналізу 

2 

 Разом 2 
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Теми лабораторних робіт 
 
Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 
 

Самостійна  робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Види та джерела утворення прибутку підприємств туризму  6 

2 
Поняття мінімального, цільового, нормального та максимального 
прибутку туристичних підприємств. 

6 

3 
Економічне управління формуванням і розподілом прибутку 
туристичних підприємств. 

6 

4 
Місце реалізації турпродукту в економіці суб’єктів туристичного 
бізнесу 

6 

5 
Аналіз фінансових результатів діяльності туристичного 
підприємства.  

7 

6 Інновації в міжнародному туризмі. 6 
7 Сутність ризику у діяльності міжнародного туризму 6 

8 Тенденції туристичного ринку Європи 8 

9 
Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня ризиків 
спаду розвитку міжнародного туризму. 

6 

10 
Методи оптимізації руху грошових коштів на міжнародному 
туристичному ринку 

6 

11 Прогнозування ефективності міжнародних інвестиційних проектів 8 

 Разом 71 
 
9. Індивідуальні завдання  
 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 
 
10. Методи навчання 
Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  
 
11. Методи контролю 
 
Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає перевірку знань 
студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання завдання самостійної 
роботи. 
Підсумковий – здійснюється у формі заліку. Кожен студент отримує індивідуальний заліковий 
білет, який містить запитання по певній темі навчальної дисципліни. Для написання завдань 
необхідний  допуск, а саме наявність не менше 20 балів  за поточний семестр. 
Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на семінарських та практичних 
заняттях. 
 
12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 
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Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 50 100 
М.1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
р М. 2 Т 

6 
Т7 Т 

8 
Т 
9 

Т10 Т 11 Т
1
2 

р   

9 3 4 5 5 3 29 7 2 2 2 2 2 2 2 2
1 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в балах 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

 
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 
Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 
 
13. Рекомендована література 
 

Основна література: 
 

1.  Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 
державне регулювання: навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. С. Агафонова. — К., 2002.-243с. 

2. Агеева O.A. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / О. А. Агеева, Д. Н. 
Акуленок, Н. М. Васильев и др. — М., 1999.-215с.  

3. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / В. 
В.Архіпов. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.  

4. Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 
якістю продукції в сучасному ресторані : навч.посібник / В. Архіпов, Т. Іванникова, А. 
Архіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 381 с.  

5. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / 2-е изд., 
перераб. и доп. - К.: Дакор, 2009. – 365с.  

6. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація: 
навч. посіб.:— К., 2006.-168с.  

7. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу К.:Центр учбової літератури, 2007. -224с. 
8.  Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. 

Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–
65.; 

9. Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в Україні у 
контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 
(08). – С. 109–113.; 

10. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. [Електронний  ресурс].  —
  Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762.; 
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11.  Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / 
А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – 
С. 12–23.; 

12. 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», 2016. – 554 
с. 
 

Допоміжна  література: 
        

1. Балабанов И. Т. Экономика туризма: учеб. пособ. / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанова. — 
М., 1999.  

2. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 272 с.   
3. Василина СИ. Организация и управление гостеприимством / С. И. Василина. — 

Симферополь, 2004.  
4. Волков Ю. Ф, Экономика гостиничного бизнеса / Ю. Ф. Волков. — М., 2003.-380с.  
5. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: учебное пособие / 2-е изд. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2009. - 636с.  
6. Дядечко Л. П. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. Економіка 

туристичного бізнесу: навчальний посібник.- К.,2007. – 185с.  
7. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / О. П. Ефимова, Н. А. 

Ефимова, Т. А. Олефиренко. — 3-е изд., стер. — М., 2006.-215с.  
8. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебник / Н. И. Кабушкин, Г. А. 

Бондаренко. — 4-е изд., стер. — Мн., 2003.  
9. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 

344 с.  
10.  Коган Т. Л. Экономика, организация и планирование гостиничного хозяйства / Т. Л. 

Коган, Л. Я. Бабуцкий. — К., 1980.  
11. Кузнєцова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: навч. посіб. - 

К.: Ін-т туризму, 1997. – 174с.  
12. Кравців В. С. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та 

політика активізації : монографія / В. С. Кравців, М. І. Мельник, В. Б. Антонов ; Інститут 
регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 368 с. 

13. Розвиток транскордонного співробітництва: Тіньовий сектор в економіці прикордонних 
територій: науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред.: В. С. Кравців, Х. М. Притула. – Львів, 
2018. – 65 с. 

 
 

                                               Інформаційні ресурси 
1. .Інформація про туристичні виставки в Україні-/ www.autoexpo.ua/ex/toursalon/, 

www.uitt-kiev.com 
2. Сайт державної туристичної організації України - /www.tourism.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://media.unwto.org. 
4. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України - /www.mincult.gov.ua. 
5. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 

http://data.worldbank.org/data-catalog. 
6. 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : 

http://www.heritage.org. 
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 ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Економіка міжнародного туризму» читатиметься на кафедрі 
туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 
для студентів-магістрів 1 курсу навчання спеціальності «Туризм». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: цілісна система знань про економіку 
міжнародного туризму, понятійно-термінологічний апарат, що характеризує економіку туризму 
та методику оцінки економічної ефективності туристичної діяльності. Навчити студентів 
економічно правильно оцінювати перспективи і особливості туристичної індустрії та дати 
практичні навики для роботи в даній сфері діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки: економіка туризму, зовнішньоекономічна діяльність, 
організація підприємницької діяльності, управління персоналом, організація готельного 
обслуговування, організація ресторанного обслуговування. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного туризму 
2. Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного туризму»  є 

ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та 
технологією  економіки міжнародного туризму;  формування у студентів сучасного економічного 
мислення щодо відповідних тенденцій розвитку туристичної справи на міжнародній арені, 
глибокого комплексного розуміння проблем економіки міжнародного туризму, господарювання 
в туризмі та опанування навичок їх практичного розв’язання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка міжнародного туризму» є 
ознайомлення з основними тенденціями розвитку туристичної галузі; формування у студентів 
здатності до самостійного творчого мислення та розв’язання  практичних економічних задач.  
 
 

 Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
знати:  

− економічну суть діяльності підприємств туризму; 

− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку туристичної сфери, 

− основну суть інноваційної політики підприємств туристичної сфери, 

− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності міднародних підприємств 
туризму.  

вміти: 

− проводити оцінку діючих механізмів функціонування туристичних підприємств та 
обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення; 

− виділяти основні тенденції розвитку економіки міжнародного туризму;  

− чітко формулювати специфічні особливості економіки міжнародного туризму;  

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери;  

 

 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135  години 4,5 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

         Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного туризму 

 
тема 1. Туризм у системі світової економіки 
тема 2. Основи макроекономіки туризму 
тема 3. Глобальний туристичний ринок 
тема 4. Галузева структура індустрії туризму 
тема 5. Інвестиції в економіці туризму 
тема 6. Регіональна економіка туризму 
    

Змістовий модуль 2.  

Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 

тема 7. Державне регулювання економіки туризму 
тема 8. Ціноутворення в економіці туризму 
тема 9. Економічний аналіз діяльності туристичних компаній 
тема 10. Економічне планування діяльності підприємств туристичної індустрії 
тема 11. Економічні основи менеджменту туризму 
тема 12. Економічні механізми маркетингу туризму 
 

 
3. Рекомендована література 

 
13. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 

державне регулювання: навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. С. Агафонова. — К., 2002.-243с.  
14. Агеева O.A. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / О. А. Агеева, Д. Н. 

Акуленок, Н. М. Васильев и др. — М., 1999.-215с.  
15. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / В. 

В.Архіпов. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.  
16. Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані : навч.посібник / В. Архіпов, Т. Іванникова, А. 
Архіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 381 с.  

17. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / 2-е изд., 
перераб. и доп. - К.: Дакор, 2009. – 365с.  

18. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація: 
навч. посіб.:— К., 2006.-168с.  

19.  Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. 
Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–
65.; 

20. Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в Україні у 
контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 
(08). – С. 109–113.; 

21. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. [Електронний  ресурс].  —
  Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762.; 

22.  Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / 
А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – 
С. 12–23.; 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 
 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 50 100 
М.1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
р М. 2 Т 

6 
Т7 Т 

8 
Т 
9 

Т10 Т 11 Т
1
2 

р   

9 3 4 5 5 3 29 7 2 2 2 2 2 2 2 2
1 

 
Т1, Т2, Т3 …Т12 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

 
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Перелік питань на залік 
 

1. Виникнення та розвиток міжнародного туризму. 

2. Класифікація готельних підприємств в Україні 

3. Інновації  у туристичному господарстві 

4. Механізм управління якістю  послуг у туризмі 

5. Стандартизація якості туристичних послуг 

6. Праця та заробітна плата у туристичному господарстві 

7. Структура вартості послуг у готелях 

8. Цінова стратегія готельних підприємств 

9. Собівартість і ціноутворення в міжнародному туризмі 

10.  Світовий досвід формування спеціальних тарифів на турпродукт 

11. Сутність і соціально-економічне значення міжнародного туризму 

12. Формування потреб і попиту на продукцію міжнародного туризму 
13. Виробнича діяльність і планування товарообігу на підприємствах туристичного 

господарства 
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14. Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці 
15. Сутність туристичного господарства як виду економічної діяльності. 
16. Функції та завдання економіки міжнародного туризму.  
17. Класифікація засобів розміщення туристів. 
18. Характеристика туристичного продукту.  
19. Сутність і соціально-економічне значення економіки міжнародного туризму.  
20. Механізм стимулювання праці персоналу туристичного бізнесу. Форми і системи оплати 

праці в підприємствах . 
21. Показники з праці і заробітної плати і їх економічна характеристика. Завдання і методика 

аналізу показників з праці і заробітної плати. 
22. Поняття та особливості матеріально - технічної бази підприємств міжнародного туризму. 
23. Показники оцінки стану та ефективності використання основних засобів.  
24. Суть та організація економічного аналізу фінансового стану підприємства 
25. Діагностика фінансового стану підприємства міжнародного туризму. 
26. Економічна сутність комерційного доходу, його роль та джерела утворення. Види доходів 

підприємств туристиного господарства та особливості їх формування.  
27. Показники доходів підприємств міжнародного туризму. 
28. Оцінка факторів, що впливають на суму і рівень комерційних доходів. 
29. Мета, роль та вихідні передумови прогнозування і методика планування доходів 

підприємств туризму. 
30. Резерви і шляхи підвищення дохідності економіки міжнародного туризму 
31. Економічна сутність та функції ціни. Класифікація цін. 
32. Цінова політика та її види на підприємстві. 
33. Методи встановлення та регулювання цін на підприємствах . 
34. Цінова політика у міжнародному туризмі 
35. Розподіл та використання прибутку. 

36. Фактори, що впливають на прибуток та рентабельність в економіці міжнародного 

туризму. 

37. Планування прибутку та рентабельності підприємств міжнародного туризму. 

 
 

                                         Автор ______________________/ Шульц С.Л./ 
                                                                                        (підпис)                        (прізвище та ініціали )    

                                         Автор ______________________/ Білоус С.В./ 
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