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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Готельний бізнес, як одна з основних складових туристичної індустрії, 

що динамічно розвивається та включає комплекс послуг для туристів, є 

ключовим чинником розвитку туризму в Україні. Він впливає на індустрію 

туризму загалом, на виробництво туристичних послуг та інші ключові 

сектори економіки: як транспорт, зв’язок, торгівлю, будівництво, сільське 

господарство та ін.  

Готельні господарства, крім послуг з проживання, можуть також 

надавати послуги з харчування (ресторани, бари, кафе), торгово–побутового 

обслуговування (перукарня, хімчистка, пральня, ательє тощо), для занять 

спортом (фітнес–центр, басейн, сауна, спортивні зали, кегельбан тощо), для 

розваг (кіно–концертні програми, організація та проведення банкетів, 

дискотека, казино тощо), для бізнесу (проведення ділових зустрічей, 

семінарів, роботи багатофункціонального бізнес–центру, виставок, надання 

банківських послуг).  

Дизайн в оформленні інтер'єру сучасних підприємств індустрії 

гостинності пов'язана і обумовлена не тільки прагненням людей до 

прекрасного, а й тим, що при цьому виникають позитивні емоції. Добре 

відомо, що від інтер'єру багато в чому залежать і настрій відвідувачів, і 

умови роботи персоналу. Таким чином, крім естетичних функцій, інтер'єр 

безпосередньо впливає на рівень корпоративної культури, забезпечує фізичну 

та психологічну комфортність. 

Професійно створений інтер'єр підприємства індустрії гостинності- це 

свого роду витвір, в якому взаємне поєднання окремих елементів обумовлено 

єдиним задумом автора. 

Єдність стилю в інтер'єрі досягається співвідношенням його 

компонентів (об'ємно-просторового рішення, колірної композиції, прийомів 

освітлення і декоративних елементів), які взаємопов'язані. 

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань з 

особливостей економічних відносин та економічного механізму підприємств 
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туризму, сучасного економічного мислення та комплексного розуміння 

проблем управління виробничою і комерційно-фінансовою діяльністю, а 

також умінь та практичних навичок їх розв’язання. 

Дисципліна «Економіка готельного та  туристичного бізнесу» (зі 

змістовим модулем «Компонування і дизайн в індустрії харчування») тісно 

пов'язана з іншими навчальними дисциплінами і спрямована на формування 

спеціаліста бізнесу послуг, який володітиме сучасними знаннями щодо 

створення управлінських структур і розробки процесів туризму та 

гостинності, а також умінням і навичками приймати ефективні управлінські 

рішення щодо діяльності готелів і туристичних фірм. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- теоретичні основи управління готельним бізнесом і туристичною 

діяльністю;  

- функції, принципи й методи управління туризмом і гостинністю;  

- порядок створення закладів послуг і технологію процесів 

обслуговування клієнтів фірми.  

А також студент повинен уміти:  

- створювати туристичні фірми й готельні заклади; розробляти 

технологію обслуговування клієнтів фірми;  приймати ефективні 

управлінські рішення; 

- налагоджувати договірні відносини в туристичному та готельному 

бізнесі; формувати індустрію туризму і розміщення гостей; проводити ділові 

наради й управляти персоналом фірми.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення 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 

 

 

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 
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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                                                                                           _____            
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ЗМІСТ  

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 

Поняття про туризм.  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).  Види і форми туризму. Рекреаційно - туристичне 

господарство України в часи незалежності. Роль туризму в розвитку 

національної економіки. Поняття міжнародного туризму. Особливості гос-

тинності туризму як об’єкта управління. 

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. 

Економіка туризму в системі прикладних наук про туристичне 

обслуговування населення. Економіка туристичної галузі та економіка 

туристичного підприємства. Основні поняття економіки туризму. 

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. 

Зміст поняття “туристична політика держави”. Шляхи реалізації 

туристичної політики держави. Туристична тактика та туристична стратегія.  

Туристична політика України в Законі України “Про туризм” та інших 

нормативно-правових документах. 

Література: - основна [1,2,11;18;20;38; 43;55;62] 
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                      - додаткова [1;3;5;11;13;17]     

ТТееммаа  44..  Економічна та соціальна сутність туристичних потреб. 

Людські потреби та її класифікація. Мотиви формування потреби в 

туризмі. 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. 

Критерії економічної ефективності туризму. “Дерево цілей та 

критеріїв” економічної ефективності туризму. Ефект мультиплікатора. 

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.  

Система економічних показників розвитку туризму. Об’єм 

туристичного потоку. Стан та розвиток матеріально-технічної бази. 

Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми. 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. 

Особливості туристичних послуг. Потреби туриста. Грошові витрати 

туриста. Витрати часу. Показники туристичної активності. Технологія 

доставки турпродукту до споживача. Зміст процесу обслуговування і 

продажу готельного та туристичного продукту. Документальне 

оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом. Угода (контракт) на 
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туристичне обслуговування. Робота з посередниками на ринку 

туристичних і готельних послуг. Організація розрахунків з клієнтами.  

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 

Підстави для ліцензування готельних послуг і туристичної діяльності.  

Стандартизація послуг, основні положення. Нормативна база 

стандартизації послуг. Сертифікація послуг. Порядок проведення 

сертифікації послуг. Схеми сертифікації туристичних і готельних послуг.  

Концентрація виробництва туристичних і готельних послуг. Туроператори.  

Конкуренція в туризмі та готельному бізнесі. Турагенти. Поняття про 

готельні та туристичні комплекси. Готельні мережі національного, 

регіонального та світового значення. Особливості та проблеми готельних 

комплексів в Україні. 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.  

Поняття туристичного ринку: сутність, зміст та функції. Сегментація 

туристичного ринку: географічні, соціальні, психологічні критерії. 

Споживачі та виробники туристичного продукту. Туроператорська 

діяльність. Типи туроператорів. Турагентська діяльність. Види турагентів. 

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. 

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

доход споживачів, ціна, інші фактори. Еластичність та нееластичність 

попиту. “Ефект Веблера”. “Парадокс Гюфена”.  

Література:-основна [7,9,17,18,27,30,34,37,,53,55,62,6] 
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                      - додаткова [2;4;5;7;8]     

 

Тема 11. Пропозиція туристичних послуг та товарів. 

Економічні особливості пропозиції туристичних товарів та послуг. 

Фактори, що впливають на пропозицію туристичних послуг.  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. 

Схема функціонування туристичного ринку. Туристичний кругообіг.  

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. 

Ознаки сезонності в туризмі. Фактори сезонності. Вплив сезонності на 

структуру зайнятості працівників у туристичній індустрії. 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. 

Дизайн об’єктів підприємств індустрії харчування. Основні принципи 

організації внутрішнього простору, функції та елементи 

дизайну в індустрії харчування. Використання предметів народного побуту в 

оформленні готельних та ресторанних приміщень. Дизайн сучасних готелів 

та ресторанів. 

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

                     - додаткова [3;4;10;11;13     
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Тема 15. Організація інтер’єру індустрії харчування на  

підприємствах готельного господарства. 

Архітектура та інтер’єр на підприємствах готельного господарства. 

Основні складові формування інтер’єру підприємств готельного 

господарства. 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. 

Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування. Склад 

матеріально-технічної бази індустрії харчування. Класифікація об’єктів 

матеріально-тенічної бази індустрії харчування. 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. 

Фінанси та фінансові відносини. Функції фінансів. Фінанси індустрії 

харчування. Кругообіг оборотних коштів в індустрії харчування. Схема 

потоку грошей і заборгованості між суб’єктами індустрії харчування. Склад і 

структура джерел фінансових ресурсів в індустрії харчування. 

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

                     - додаткова [4;10;11;13;14]     
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

   

Перша літера прізвища

студента 

Номер варіанта 

контрольної роботи 

А, П, Я 1 

Б, У, Ю 2 

В, Є, Ф 3 

Г, Й, Ї, X 4 

Д.Р.Е 5 

Ж, С, Ш 6 

З,Т,Щ 7 

І, К, О 8 

Л, Ф, Ц 9 

М, Н,Ч 10 

 

          Мета контрольної роботи — закріпити та поглибити теоретичні знання, 

здобуті студентом у процесі вивчення курсу «Економіка готельного та  

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

індустрії харчування»), сформувати уміння самостійно працювати з 

навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та 

статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень у 

готельних і туристичних фірмах.  

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

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 
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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 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 
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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 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 20 
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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 

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. 
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                     ВАРІАНТИ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1  

1. Основні поняття економіки готельного та туристичного бізнесу.  

2. Транспортне обслуговування туристів.  

3. Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування.  

Варіант 2  

1. Функції та принципи економіки готельного та туристичного бізнесу..  

2. Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм.  

3. Фінанси та фінансові відносини в індустрії харчування.  

Варіант З  

1. Економічні методи управління готельним бізнесом і туризмом.  

2. Договірні відносини в готельному і туристичному бізнесі.  

3. Проаналізуйте, як здійснюється в готельному закладі та туристичній 

фірмі контроль і регулювання їх діяльності.  

Варіант 4  

1. Розробка маршрутів і формування турів.  

2. Особистість, влада і авторитет керівника.  

3. Дизайн об»єктів підприємств індустрії харчування.  

Варіант 5  

1. Екскурсійне обслуговування туристів.  

2. Мистецтво ділового спілкування керівника готелю та турфірми.  

3. Проаналізуйте функціональні обов'язки та зміст роботи управ-

лінського персоналу готелю та турфірми на конкретному прикладі.  

Варіант 6  

1. Ліцензування, сертифікація і стандартизація в готельному та ту-

ристичному бізнесі.  

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

3. На основі особистих спостережень проаналізуйте методи і стилі 

керівництва різної ланки управління. Наведіть конкретні приклади.  
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Варіант 7  

1. Шляхи реалізації туристичної політики держави.  

2. Стиль керівництва фірмою.  

3. Критерії економічної ефективності туризму.  

Варіант 8  

1. Організація проведення ділових нарад і переговорів. 

2. Показники фінансово-економічної діяльності туристичної фірми. 

3. Архітектура та інтер»єр на підприємствах готельного господарства. 

Варіант 9  

1. Економічна то соціальна сутність туристичних потреб.  

2. Технологія індустрії обслуговування клієнтів.  

3. Економіка туристичної галузі та економіка туристичного 

підприємства.  

Варіант 10  

1. Ефективність економіки готельного та туристичного бізнесу.  

2. Критерії економічної ефективності туризму.  

3. Сучасний дизайн підприємств індустрії харчування. 

   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

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.  
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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.  

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

“Парадокс Гюфена”. 

38. Пропозиція туристичних послуг та товарів. 

39. Економічні особливості пропозиції туристичних товарів та послуг.  

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. 
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59. Склад і структура джерел фінансових ресурсів в індустрії 

харчування. 

60. Поняття матеріально-технічної бази індустрії харчування.  
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