
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

                                                                                    

МАУП 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 

«ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ТА  ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ»  
(зі змістовим модулем «Компонування і дизайн в індустрії харчування») 

 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  2016 
 
 



 2

Підготовлено доцентом кафедри менеджменту та адміністрування 
К.В.Середюк 
 
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 
(Протокол № 4 від 28 листопада 2016 р.) 
 

Схвалено Вченою радою Інституту  Міжрегіональної Академії управління  персоналом 

(Протокол №11 від 21.11.2016 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.В. Середюк Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Економіка готельного та  туристичного 
бізнесу» (зі змістовим модулем «Компонування і дизайн в індустрії 
харчування») (для бакалаврів).  - К.: МАУП, 2016 – 34с. 

 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з 

дисципліни містять пояснювальну записку, тематичний план, методичні 

рекомендації до семінарського заняття, зміст самостійної роботи, 

методичне забезпечення роботи студентів, вказівки до написання реферату, 

збірник тестів для здійснення поточного контролю з дисципліни 

«Економіка готельного та  туристичного бізнесу» (зі змістовим модулем 

«Компонування і дизайн в індустрії харчування») (для бакалаврів)., а 

також список літератури. 

 

 

 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом (МАУП), 2016 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації 

засвоєння студентом знань та їх реалізації. 

Самостійна робота студента є основним засобом опанування 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації 

навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом 

створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 

особливостей студента. 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою посилення 

мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в необхідне 

русло. 

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умови, 

необхідні для організації самостійної навчальної та наукової праці студентів. 

Вони спрямовані на виконання таких завдань: 

 створення передумов для впровадження єдиного підходу викладачів 

до організації самостійної роботи студентів та індивідуально-консуль-

тативної роботи; 

 створення організаційно-методичних засад щодо розвинення у 

студентів мотивації до навчання; 

 сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної, 

науково-дослідної та практичної роботи; 

 сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і навичок 

майбутніх фахівців; 

 створення умов для гармонічного творчого розвитку особистості 

студента; 

 сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
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якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Завданням самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 

умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосу-

вання при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше 51 % 

часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з 

урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

кількості годин аудиторних занять на тиждень. 

Зміст самостійної роботи студента з даної дисципліни визначається 

навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями 

викладача. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ТА  ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ» (ЗІ 

ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «КОМПОНУВАННЯ І ДИЗАЙН В ІНДУСТРІЇ 

ХАРЧУВАННЯ») 

№ 

з/п 
Назва змістового модуля і тем Го-

дин
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  ІІ..  ТТееооррееттииччнніі  ооссннооввии  ееккооннооммііккии  
ттууррииссттииччннооггоо  ттаа  ггооттееллььннооггоо  ббііззннеессуу    

Туризм: еволюція та роль у розвитку національної економіки 

Економіка туризму: зміст курсу та основні поняття  

Туристична політика держави  

Економічна то соціальна сутність туристичних потреб 

Економічна ефективність туризму 

Економічні показники розвитку туризму 

 

 

2 

4 

2 

3 

3 

3 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Змістовий модуль ІІ. Організаційні основи ееккооннооммііккии  
ттууррииссттииччннооггоо  ттаа  ггооттееллььннооггоо  ббііззннеессуу    

Особливості туриста як споживача послуг та товарів. 

Ліцензування, сертифікація, стандартизація та звітність у 

туристичному і готельному бізнесі. 

Туристичний ринок. Сегментація туристичного ринку. Суб’єкти 

туристичного ринку  

Попит на туристичні послуги і товари 

Пропозиція туристичних послуг та товарів 

Механізм функціонування туристичного ринку 

Сезонність в туризмі. 

 

 

3 

 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

Змістовий модуль ІІІ. Компонування і дизайн в індустрії 
харчування  

Дизайн об’єктів індустрії харчування готельно-ресторанного 

бізнесу.  

Організація інтер’єру індустрії харчування на  підприємствах 

готельного господарства. 

Матеріально-технічна база в індустрії харчування. 

Організація фінансів в індустрії харчування. 

 

 

 

3 

 

  3 

3 

3 

Разом  годин                                                                                         _____           
 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Основним завданням для студентів у поглиблені знань при проведенні 

самостійної роботи є відпрацювання необхідних тем дисципліни викладених 

у даних методичних рекомендаціях.  

У відповідності до переліку додаткової літератури необхідно включати: 

не тільки основні підручники і навчальні посібники, а також нові видання. У 

міру виходу нової навчальної літератури, зокрема у видавництві МАУП, і 

надходження її до бібліотеки Академії при цьому необхідно оновлювати 
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список рекомендованої літератури шляхом внесення змін і доповнень до 

робочої програми. 

ЗМІСТ  
 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ТА  ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ» (зі 
змістовим модулем «Компонування і дизайн в індустрії 
харчування») 

Змістовий модуль І .  Теоретичні основи управління туристичним і 
готельним бізнесом  

ТТееммаа  11..  Туризм: еволюція та роль у розвитку національної 
економіки 

1. Поняття про туризм.  

2. Етапи розвитку туристичної галузі: початковий (до 1841 р.), 

становлення туризму як галузі (1841-1914 рр.), становлення індустрії туризму 

(1914-1941 рр.), монополізація індустрії туризму (з 1945 р. до теперішнього 

часу).   

3.Види і форми туризму.  

4.Рекреаційно - туристичне господарство України в часи 

незалежності  

5. Роль туризму в розвитку національної економіки.  

6. Поняття міжнародного туризму..  

7. Особливості гостинності туризму як об’єкта управління. 

Питання для самоконтролю:  

1. Туризм та його сутність.  

2. Назвіть етапи розвитку туристичної галузі: початковий (до 1841 р.), 

становлення туризму як галузі (1841-1914 рр.), становлення індустрії туризму 

(1914-1941 рр.), монополізація індустрії туризму (з 1945 р. до теперішнього 

часу).   

3.Види і форми туризму.  

4.Рекреаційно - туристичне господарство України в часи 

незалежності  
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5. Роль туризму в розвитку національної економіки.  

6. Поняття міжнародного туризму..  

7. Особливості гостинності туризму як об’єкта управління. 

            Теми рефератів: 

1. Туризм і гостинність як чинник прибутковості туристичного 

підприємства.  

2. Особливості гостинності туризму як об’єкта управління 

3. Роль туризму в розвитку національної економіки.  

Література: - основна [1,2,11;17;18;20;38;42;43;55;62;66] 

                      - додаткова [1;3;5;9;11;13;17]     

ТТееммаа  22..  Економіка туризму: зміст спецкурсу та основні поняття. 

1. Економіка туризму в системі прикладних наук про туристичне 

обслуговування населення.  

2. Економіка туристичної галузі та економіка туристичного 

підприємства.  

3. Основні поняття економіки туризму. 

Питання для самоконтролю:  

1. Сутність економіки туризму в системі прикладних наук про 

туристичне обслуговування населення.  

2. Економіка туристичної галузі та економіка туристичного 

підприємства.  

3. Основні поняття економіки туризму. 

            Теми рефератів: 

1. Економіка туризму в системі прикладних наук про туристичне 

обслуговування населення.  

2. Економіка туристичної галузі та економіка туристичного 

підприємства.  

3. Основні поняття економіки туризму. 
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Література:- основна [1;2;5;11-13;16;18;24;26;34;39;42;44;56;65] 

                     - додаткова [1;3;4;10;11;13;14]     

ТТееммаа  33..  Туристична політика держави. 

1. Зміст поняття “туристична політика держави”.  

2. Шляхи реалізації туристичної політики держави.  

3. Туристична тактика та туристична стратегія.  

4. Туристична політика України в Законі України “Про туризм” та 

інших нормативно-правових документах. 

Питання для самоконтролю:  

1. Розкрийте зміст поняття “туристична політика держави”.  

2. Які шляхи реалізації туристичної політики держави Ви можете 

назвати.  

3. Туристична тактика та туристична стратегія.  

4. Туристична політика України в Законі України “Про туризм” та 

інших нормативно-правових документах. 

Теми рефератів: 

1. Зміст поняття “туристична політика держави”.  

2. Шляхи реалізації туристичної політики держави.  

3. Туристична тактика та туристична стратегія.  

Література: - основна [1,2,11;18;20;38; 43;55;62] 

                      - додаткова [1;3;5;11;13;17]     

ТТееммаа  44..  Економічна та соціальна сутність туристичних потреб. 

1. Людські потреби та її класифікація.  

2. Мотиви формування потреби в туризмі.  

3. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб. 

Питання для самоконтролю:  

1. Економічна та соціальна сутність людських потреб та їх 

класифікація.  

2. Які мотиви у людей, що спонукають формуванню потреби в туризмі.  

3. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб 
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Теми рефератів: 

1. Економічна та соціальна сутність людських потреб та їх 

класифікація.  

2. Мотиви формування потреби в туризмі.  

3. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб 

Література: - основна [11,,22,,77,,1111,,1122,,1144,,1166,,1199,,4477,,5511,,5522,,5555,,6622,,6633,,6666] 

                      - додаткова [2;4;5;7;8]     

ТТееммаа  55..  Економічна ефективність туризму. 

1. Критерії економічної ефективності туризму.  

2. “Дерево цілей та критеріїв” економічної ефективності туризму.  

3. Ефект мультиплікатора.  

4. Економічна ефективність внутрішнього та зовнішнього туризму.  

Питання для самоконтролю:  

1. Які критерії економічної ефективності туризму.  

2. “Дерево цілей та критеріїв” економічної ефективності туризму.  

3. Ефект мультиплікатора.  

4. Економічна ефективність внутрішнього та зовнішнього туризму.  

Теми рефератів: 

1. Критерії економічної ефективності туризму.  

2. “Дерево цілей та критеріїв” економічної ефективності туризму.  

3. Економічна ефективність внутрішнього та зовнішнього туризму.  

Література: - основна [1,2,11;18;20;38; 43;55;62] 

                      - додаткова [1;3;5;11;13;17]     

ТТееммаа  66..  Економічні показники розвитку туризму.  

1. Система економічних показників розвитку туризму.  

2. Об’єм туристичного потоку.  

3. Стан та розвиток матеріально-технічної бази.  

4. Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми.  
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5. Показники розвитку міжнародного туризму. 

Питання для самоконтролю:  

1. Система економічних показників розвитку туризму.  

2. Об’єм туристичного потоку.  

3. Стан та розвиток матеріально-технічної бази.  

4. Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми.  

5. Показники розвитку міжнародного туризму. 

Теми рефератів: 

1. Система економічних показників розвитку туризму.  

2. Об’єм туристичного потоку.  

3. Стан та розвиток матеріально-технічної бази.  

4. Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми.  

5. Показники розвитку міжнародного туризму. 

Література: - основна [77;;1111;;1122;;1166;;1188;;2244;;2255;;2299;;3333;;3377;;4400;;4422;;4433;;4477;;  

                                                                                5555;;5588;;6611;;6633;;6655] 

                      - додаткова [3;5;7;11;13;15;16]     

Змістовий модуль ІІ. Організаційні основи ееккооннооммііккии  ттууррииссттииччннооггоо  
ттаа  ггооттееллььннооггоо  ббііззннеессуу    

ТТееммаа  77..  Особливості туриста як споживача послуг та товарів. 

1. Особливості туристичних послуг.  

2. Потреби туриста.  

3. Грошові витрати туриста.  

4. Витрати часу.  

5. Показники туристичної активності. 

6. Технологія доставки турпродукту до споживача. 

7. Зміст процесу обслуговування і продажу готельного та 

туристичного продукту.  

8. Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом. 

9. Угода (контракт) на туристичне обслуговування.  

10. Робота з посередниками на ринку туристичних і готельних 
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послуг. 

11. Організація розрахунків з клієнтами.  

Питання для самоконтролю:  

1. Які особливості туристичних послуг?  

2. Потреби туриста.  

3. Грошові витрати туриста.  

4. Показники туристичної активності. 

5. Технологія доставки турпродукту до споживача. 

6. Зміст процесу обслуговування і продажу готельного та 

туристичного продукту.  

7. Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом. 

8. Угода (контракт) на туристичне обслуговування.  

9. Робота з посередниками на ринку туристичних і готельних послуг. 

10. Організація розрахунків з клієнтами.  

            Теми рефератів: 

1. Особливості туристичних послуг.  

2. Технологія доставки турпродукту до споживача. 

3. Зміст процесу обслуговування і продажу готельного та 

туристичного продукту.  

4. Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом. 

5. Угода (контракт) на туристичне обслуговування.  

6. Організація розрахунків з споживачами послуг та товарів.  

Література: - основна [1,2,11;17;18;20;38;42;43;55;62;66] 

                      - додаткова [1;3;5;9;11;13;17]     

ТТееммаа  88..  Ліцензування, сертифікація, стандартизація та звітність у 
туристичному і готельному бізнесі 

1. Підстави для ліцензування готельних послуг і туристичної 

діяльності.  

2. Стандартизація послуг, основні положення.  

3. Нормативна база стандартизації послуг.  
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4. Сертифікація послуг.  

5. Порядок проведення сертифікації послуг.  

6. Схеми сертифікації туристичних і готельних послуг.  

7. Концентрація виробництва туристичних і готельних послуг. 

8.Туроператори.  

9. Конкуренція в туризмі та готельному бізнесі.  

10. Турагенти. 

11. Поняття про готельні та туристичні комплекси.  

12. Готельні мережі національного, регіонального та світового 

значення.  

13. Особливості та проблеми готельних комплексів в Україні.  

14. Страхування готельного і туристичного бізнесу. 

Питання для самоконтролю:  

1. Які підстави являються для ліцензування готельних послуг і 

туристичної діяльності?  

2. Стандартизація послуг та назвіть основні положення?  

3. Назвіть нормативну базу стандартизації послуг.  

4. Який порядок проведення сертифікації послуг?  

5. Дайте схему сертифікації туристичних і готельних послуг.  

6. Концентрація виробництва туристичних і готельних послуг. 

7. Конкуренція в туризмі та готельному бізнесі.  

8. Поняття про готельні та туристичні комплекси.  

9. Готельні мережі національного, регіонального та світового значення.  

10. Особливості та проблеми готельних комплексів в Україні.  

11. Як проводиться страхування готельного і туристичного бізнесу? 

            Теми рефератів: 

1. Ліцензування готельних послуг і туристичної діяльності.  

2. Стандартизація послуг, основні положення.  

3. Нормативна база стандартизації послуг.  

4. Порядок проведення сертифікації послуг.  
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5. Схеми сертифікації туристичних і готельних послуг.  

6. Концентрація виробництва туристичних і готельних послуг. 

7. Конкуренція в туризмі та готельному бізнесі.  

8. Готельні мережі національного, регіонального та світового значення.  

9. Особливості та проблеми готельних комплексів в Україні.  

10. Страхування готельного і туристичного бізнесу. 

Література: - основна [1,2,3,4,7,9,11,14,18,25,28,32,45,47,50,51] 

                       - додаткова [1;2;5;6;8]     

Тема 9. Туристичний ринок. Сегментація туристичного ринку. 
Суб’єкти туристичного ринку.  

1. Поняття туристичного ринку: сутність, зміст та функції.  

2.Сегментація туристичного ринку: географічні, соціальні, 

психологічні критерії. 

3. Споживачі та виробники туристичного продукту.  

4. Туроператорська діяльність.  

5. Типи туроператорів.  

6. Турагентська діяльність  

7. Види турагентів. 

Питання для самоконтролю:  

1. Поняття туристичного ринку: сутність, зміст та функції.  

2.Сегментація туристичного ринку: географічні, соціальні, 

психологічні критерії. 

3. Споживачі та виробники туристичного продукту.  

4. Туроператорська діяльність.  

5. Типи туроператорів.  

6. Турагентська діяльність  

7. Види турагентів. 

            Теми рефератів: 

1. Туристичний ринок: сутність, зміст та функції.  

2.Сегментація туристичного ринку: географічні, соціальні, 
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психологічні критерії. 

3. Споживачі та виробники туристичного продукту.  

Література: - основна [22,,1144,,1166,,1188,,2255,,2299,,3300,,3322,,4411,,4455,,5544,,6644  ] 

                      - додаткова [2;4;5;7;8]     

Тема 10. Попит на туристичні послуги і товари. 

1. Фактори що впливають на об’єм та структуру туристичного попиту: 

доход споживачів, ціна, інші фактори.  

2. Еластичність та нееластичність попиту. “Ефект Веблера”. “Парадокс 

Гюфена”. 

Питання для самоконтролю:  

1. Які Ви знаєте фактори, що впливають на об’єм та структуру 

туристичного попиту: доход споживачів, ціна, інші фактори.  

2. Як впливає доход споживачів на об’єм та структуру туристичного 

попиту? 

3. Як впливає ціна на об’єм та структуру туристичного попиту? 

4. Еластичність та нееластичність попиту. “Ефект Веблера”. “Парадокс 

Гюфена”. 

            Теми рефератів: 

1. Фактори що впливають на об’єм та структуру туристичного попиту: 

доход споживачів, ціна, інші фактори.  

2. Еластичність та нееластичність попиту. “Ефект Веблера”. “Парадокс 

Гюфена”. 

Література:-основна [7,9,17,18,27,30,34,37,,53,55,62,6] 

                      - додаткова [2;4;5;7;8]     

Тема 11. Пропозиція туристичних послуг та товарів. 

1. Економічні особливості пропозиції туристичних товарів та послуг.  

2. Фактори, що впливають на пропозицію туристичних послуг.  

3. Нееластичність.  

Питання для самоконтролю:  
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1. Які економічні особливості пропозиції туристичних товарів та 

послуг?  

2. Які фактори, що впливають на пропозицію туристичних послуг?  

3. Нееластичність 

            Теми рефератів: 

1. Економічні особливості пропозиції туристичних товарів та послуг.  

2. Фактори, що впливають на пропозицію туристичних послуг.  

3. Нееластичність  

Література: - основна [1,2,11;17;18;20;38;42;43;55;62;66] 

                      - додаткова [1;3;5;9;11;13;17]     

Тема 12. Механізм функціонування туристичного ринку. 

1. Схема функціонування туристичного ринку.  

2. Туристичний кругообіг.  

3. Двохциклічність туристичного ринку. 

Питання для самоконтролю:  

1. Яка схема функціонування туристичного ринку?  

2. Що означає «Туристичний кругообіг»?  

3. Двохциклічність туристичного ринку. 

Теми рефератів: 

1. Схема функціонування туристичного ринку.  

2. Туристичний кругообіг.  

3. Двохциклічність туристичного ринку 

Література: - основна [1,2,11;17;18;20;38;42;43;55;62;66] 

                      - додаткова [1;3;5;9;11;13;17]     

Тема 13. Сезонність в туризмі. 

1. Ознаки сезонності в туризмі.  

2. Фактори сезонності.  

3. Вплив сезонності на структуру зайнятості працівників у туристичній 

індустрії.  
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4. Методи розрахунку коефіцієнтів сезонності. 

Питання для самоконтролю:  

1. Як ознаки сезонності в туризмі Ви можете назвати?  

2. Назвіть фактори сезонності.  

3. Який вплив сезонності на структуру зайнятості працівників у 

туристичній індустрії?  

4. Методи розрахунку коефіцієнтів сезонності. 

Теми рефератів: 

1. Ознаки сезонності в туризмі.  

2. Фактори сезонності.  

3. Вплив сезонності на структуру зайнятості працівників у туристичній 

індустрії.  

4. Методи розрахунку коефіцієнтів сезонності. 

Література: - основна [11;17;18;20; 42;43;55;62] 

                      - додаткова [5;9;11;13;17]     

Змістовий модуль ІІІ. Компонування і дизайн в індустрії 

харчування 

Тема 14. Дизайн об’єктів індустрії харчування готельно-

ресторанного бізнесу. 

1. Дизайн об’єктів підприємств індустрії харчування.  

2. Основні принципи організації внутрішнього простору, функції та 

елементи дизайну в індустрії харчування. 

3.  Використання предметів народного побуту в оформленні готельних 

та ресторанних приміщень.  

4. Дизайн сучасних готелів та ресторанів. 

Питання для самоконтролю:  

1. Розкрийте сутність дизайну.  

2. Які особливості елементів дизайну в індустрії харчування ?  

3. Назвіть фактори, що впливають на використання предметів 

народного побуту в оформленні готельних та ресторанних приміщень ? 
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Теми рефератів: 

1. Особливості дизайну об’єктів підприємств індустрії харчування.  

2. Фактори, що впливають на функції та елементи дизайну в індустрії 

харчування.  

3. Сучасний дизайн готелів та ресторанів. 

Література:- основна [5;11-13;16;18; 26;34;39; 44;56;65] 

                     - додаткова [3;4;10;11;13     

Тема 15. Організація інтер’єру індустрії харчування на  
підприємствах готельного господарства. 

1. Архітектура та інтер’єр на підприємствах готельного господарства. 

2. Основні складові формування інтер’єру підприємств готельного 

господарства.  

3. Найкращі дизайни та інтер’єри готелів та ресторанів світу            

Питання для самоконтролю:  

1. Розкрийте сутність поняття «Архітектура?».  

2. Які основні складові формування інтер’єру підприємств готельного 

господарства Ви знаєте?  

3. Які Ви знаєте фактори, що впливають на ефективність формування 

інтер’єру підприємств готельного господарства і.  

 

Теми рефератів: 

1. Способи визначення продуктивності праці робітників туристичної 

фірми.  

2. Фактори, що впливають на ефективність формування інтер’єру 

підприємств готельного господарства  

3. Найкращі дизайни та інтер’єри готелів та ресторанів світу               

Література:- основна [1; 11;13;16;18;24; 34;39; 44;56] 

                     - додаткова [3;4;10; 13;14]     

Тема 16. Матеріально-технічна база в індустрії харчування. 

1. Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування.  
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2. Склад матеріально-технічної бази індустрії харчування.  

3. Класифікація об’єктів матеріально-тенічної бази індустрії 

харчування.  

4. Основні та оборотні фонди. 

Питання для самоконтролю:  

1. Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування.  

2. Який склад матеріально-технічної бази індустрії харчування.  

3. Дайте класифікацію об’єктів матеріально-тенічної бази індустрії 

харчування. 

4. Назвіть основні та оборотні фонди. 

Теми рефератів: 

1. Матеріально-технічна база в індустрії харчування.  

2. Склад матеріально-технічної бази індустрії харчування.  

3. Класифікація об’єктів матеріально-тенічної бази індустрії 

харчування. 

4. Основні та оборотні фонди. 

Література:- основна [5;11;16;24;26;34;42;44;56] 

                     - додаткова [4;10;13;14]     

Тема 17. Організація фінансів в індустрії харчування. 

1. Фінанси та фінансові відносини.  

2. Функції фінансів.  

3. Фінанси індустрії харчування.  

4. Кругообіг оборотних коштів в індустрії харчування. 

5. Схема потоку грошей і заборгованості між суб’єктами індустрії 

харчування.  

6. Склад і структура джерел фінансових ресурсів в індустрії 

харчування. 

Питання для самоконтролю:  

1. Який розподіл Ви назвете щодо фінансів та фінансові відносини в 

індустрії харчування?  
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2. Назвіть функції фінансів.  

3. Фінанси індустрії харчування.  

4. Який кругообіг оборотних коштів в індустрії харчування.  

5. Яка схема потоку грошей і заборгованості між суб’єктами індустрії 

харчування.  

6. Який склад і структура джерел фінансових ресурсів індустрії 

харчування? 

Теми рефератів: 

1. Фінанси та фінансові відносини.  

2. Функції фінансів в індустрії харчування.  

3.Кругообіг оборотних коштів в індустрії харчування.  

4. Схема потоку грошей і заборгованості між суб’єктами індустрії 

харчування.  

5. Склад і структура джерел фінансових ресурсів індустрії харчування. 

Література:- основна [5;11-13;16;24;26;39;42;44;56;65] 

                     - додаткова [4;10;11;13;14]     

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНЯННЯ  
 КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  ТА РЕФЕРАТІВ  

 
Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 

активною формою самостійної роботи студентів. 

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють 

теоретичні знання з дисципліни «Економіка готельного та  туристичного 

бізнесу» (зі змістовим модулем «Компонування і дизайн в індустрії 

харчування»). Ступінь оволодіння теоретичними знаннями студенти 

доводять розв’язанням практичних задач. 

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико - 

практичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом після 

вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних 

особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі 

реферату або контрольного завдання (в якому розв’язується конкретна 
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аналітична ситуація). В окремих випадках не виключається поєднання 

вказаних двох форм контрольної роботи. 

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 

дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані 

конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку можливих 

варіантів і шляхів його розв’язання. 

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених 

специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання 

включає: 

1).уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над 

ним; 

2).виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із 

завдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінка; 

3).здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 

його пояснення та інтерпретація; 

4).формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу 

розвитку процесу (явища) в перспективі. 

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона 

повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота 

пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований 

або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, 

а сторінки, крім того, мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної роботи 

у формі реферату не повинен перевищувати 12-18 сторінок, а у формі 

контрольного завдання – 3-5 сторінок. В кінці роботи вміщується список 

використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата 

виконання. 

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інститутів 

чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контрольна робота 

рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за п`ятибальною 

шкалою. При отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією 

повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням 
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зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо 

контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, 

вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання. 

 
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приклад складання плану контрольної роботи  реферативного типу 

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ 

за темою “Здібності керівника та його авторитет” 

Вступ  ...........................................................  ………………………..3 

1. Здібності керівника та їх характеристика 

а) професійно-психологічна підготовленість ……..………....…..4 

б) організаторські здібності……………………………………..……7 

в) педагогічні здібності ……………………………………….…….10 

2. Авторитет керівника в колективі 

а) вплив авторитету на ефективність керівництва …………..…….12 

б) риси особистості авторитетного керівника ……………………14 

Індекс групи 
    
  
Прізвище, ім`я, по батькові студента 
    
    
     
Домашня адреса   
    
    
    
     
Найменування організації, посада 
    
    
    
  

 

Контрольна робота 
 

з дисципліни:        
        
        
        
        
за темою (розділом навчального плану):    
        
        
        
     
Прізвище та ініціали викладача      
        

 

Київ 200  
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в) шляхи формування авторитету ………………..………..………15 

Висновки ……………………………………………………………..18 

Список літератури ……………………………………………………19 

 

        Виклад змісту контрольної роботи 

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається 

відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким кожний 

розділ починається з нової сторінки. 

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 

рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел робляться 

посилання. 

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається на 

факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональної Академії 

управління персоналом у термін, визначений графіком. 

 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Економіка туризму: зміст спецкурсу та основні поняття. 

2. Економіка туризму в системі прикладних наук про туристичне 

обслуговування населення. 

3. Економіка туристичної галузі та економіка туристичного 

підприємства.  

4. Основні поняття економіки туризму. 

5. Туристична політика держави. 

6. Зміст поняття “туристична політика держави”.  

7. Шляхи реалізації туристичної політики держави.  

8. Туристична тактика та туристична стратегія.  

9. Туристична політика України в Законі України “Про туризм” та 

інших нормативно-правових документах. 

10. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб. 

11. Людські потреби та її класифікація.  

12. Мотиви формування потреби в туризмі.  
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13. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб. 

14. Економічна ефективність туризму. 

15. Критерії економічної ефективності туризму.  

16. “Дерево цілей та критеріїв” економічної ефективності туризму.  

17. Економічна ефективність внутрішнього та зовнішнього туризму.  

18. Економічні показники розвитку туризму.  

19. Система економічних показників розвитку туризму.  

20. Об’єм туристичного потоку.  

21. Стан та розвиток матеріально-технічної бази.  

22. Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми.  

23. Показники розвитку міжнародного туризму. 

24. Особливості туриста як споживача послуг та товарів. 

25. Потреби туриста. Грошові витрати туриста.  

26. Витрати часу. Показники туристичної активності. 

27. Туристичний ринок.  

28. Сегментація туристичного ринку. 

29. Поняття туристичного ринку: сутність, зміст та функції.  

30. Сегментація туристичного ринку: географічні, соціальні, 

психологічні критерії. 

31. Суб’єкти туристичного ринку.  

32. Споживачі та виробники туристичного продукту.  

33. Туроператорська діяльність. Типи туроператорів.  

34. Турагентська діяльність Види турагентів. 

35. Попит на туристичні послуги і товари. 

36. Фактори що впливають на об’єм та структуру туристичного 

попиту: доход споживачів, ціна, інші фактори.  

37. Еластичність та нееластичність попиту. “Ефект Веблера”. 

“Парадокс Гюфена”. 

38. Пропозиція туристичних послуг та товарів. 

39. Економічні особливості пропозиції туристичних товарів та 

послуг.  
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40. Фактори, що впливають на пропозицію туристичних послуг.  

41. Механізм функціонування туристичного ринку. 

42. Схема функціонування туристичного ринку. Туристичний 

кругообіг.  

43. Двохциклічність туристичного ринку. 

44. Сезонність в туризмі.Ознаки сезонності в туризмі. Фактори 

сезонності.  

45. Вплив сезонності на структуру зайнятості працівників у 

туристичній індустрії.  

46. Методи розрахунку коефіцієнтів сезонності. 

47. Матеріально-технічна база індустрії туризму.  

48. Поняття матеріально-технічної бази туризму.  

49. Склад матеріально-технічної бази туризму.  

50. Класифікація об’єктів матеріально-тенічної бази туризму. 

Основні та оборотні фонди. 

51. Продуктивність праці робітників туристичної фірми. 

52. Поняття робочої сили. Способи визначення продуктивності праці 

робітників туристичної фірми. 

53. Фактори, що впливають на ефективність використання робочої 

сили та підвищення продуктивності праці. Наукова організація праці. 

54. Архітектура та інтер’єр на підприємствах готельного 

господарства. 

55. Основні складові формування інтер’єру підприємств готельного 

господарства.  

56. Дизайн об’єктів підприємств індустрії харчування. 

57. Основні принципи організації внутрішнього простору, функції та 

елементи дизайну в індустрії харчування.  

58. Фінанси та фінансові відносини. 

59. Склад і структура джерел фінансових ресурсів в індустрії 

харчування. 

60. Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування.  
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 

серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор — 

підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Активізують 

самостійну роботу також такі фактори: 

1.Користність роботи, що виконується. 

2.Участь студентів у творчій діяльності 

3.Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний процес 

активних методів навчання. 

4.Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопи-

чувальна система оцінювання знань, рейтинг). 

5.Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза 

аудиторний час, постійне їх оновлення. 

6.Особистість викладача. Викладач може бути  прикладом для студента 

як професіонал і творча особистість. 

Основне завдання організації самостійної роботи студентів навчити 

студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним 

матеріалом, а потім з науковою інформацією. Закласти основи 

самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння та навички постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

При вивченні кожної дисципліни організація самостійної роботи 

студентів являє собою єдність трьох взаємопов'язаних форм: 

1. Аудиторна самостійна робота. 

2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота.  

3. Творча наукова робота. 
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