
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10. 

«Економіка підприємств готельного і 

ресторанного господарства» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

241 Готельно-ресторанна справа /  Готельно-

ресторанна справа 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 7 семестр  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: ; з них 

лекцій/практичних 

150 (лекції – 26 год., практичні – 28 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни Гринасюк Анастасія Русланівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з навчальних дисциплін: 

«Організація готельного господарства», 

«Організація ресторанного господарства». 

Що буде вивчатися Економічні основи функціонування 

підприємств сфери обслуговування. Механізм 

внутрішнього економічного регулювання  

господарської діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Матеріально-

технічне забезпечення готелів і ресторанів. 

Планування та нормування матеріальних 

запасів. Основні фонди готелів і ресторанів та 

їх відтворення. Управління товарооборотом та 

виробничою програмою підприємств 

ресторанного господарства. Трудові ресурси 

готелів і ресторанів, ефективність їх 

використання. Експлуатаційна діяльність 

готелів. Планування експлуатаційної програми 

готелю та його структурних підрозділів. 

Майнові ресурси (активи) підприємств.  

Фінансові ресурси (капітал) підприємства.  

Планування витрат в готелях та ресторанах. 

Собівартість продукції та послуг. 

Ціноутворення, податкова політика у 

підприємствах готельно-ресторанного 

господарства.  Управління доходами, 

поточними витратами, прибутком і 

рентабельністю підприємств сфери 

обслуговування. Управління інвестиційною 

діяльністю, ризиком та шляхи запобігання 

банкрутству підприємств сфери 

обслуговування. 

Чому це цікаво/треба вивчати Студенти отримують знання з теоретичних і 

методологічних основ економіки підприємств 

готельно-ресторанного господарства, 

практичні навички з удосконалення 

господарського механізму функціонування, 

розвитку експлуатаційної діяльності, 



ціноутворення та податкової політики, а також 

покращення управління товарооборотом, 

виробничою програмою, матеріальними, 

трудовими, фінансовими ресурсами, 

доходами, поточними витратами, прибутком і 

рентабельністю, інвестиційною діяльністю 

підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Метою вивчення навчальної дисципліни 

«Економіка підприємств готельно-

ресторанного господарства» є формування 

компетентності щодо аналізу та планування 

показників господарсько-виробничої 

діяльності підприємств готельного та 

ресторанного бізнесу з урахуванням чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища його 

функціонування. Отримання здобувачами 

вищої освіти глибоких теоретичних знань і 

набуття навичок творчого підходу до оцінки 

діючих механізмів функціонування 

підприємств, обґрунтування пропозицій щодо 

їхнього удосконалення. 

Як можна користуватися набутими  

знаннями й уміннями (компетентності) 

Загальні компетентності:  

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями;  

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Спеціальні компетентності:  

СК 03. Здатність використовувати на практиці 

основи діючого законодавства в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу та 

відстежувати зміни; 

СК 07. Здатність розробляти нові послуги 

(продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування 

споживачів; 

СК 08. Здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати споживання 

готельних та ресторанних послуг для різних 

сегментів споживачів; 

СК 12. Здатність ініціювати концепцію 

розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею 

розвитку суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу; 

СК 13. Здатність здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

Результати навчання: 

РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного 



господарства; 

РН 13. Визначати та формувати організаційну 

структуру підрозділів, координувати їх 

діяльність, визначати їх завдання та штатний 

розклад, вимоги до кваліфікації персоналу; 

РН 15. Розуміти економічні процеси та 

здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

Інформаційне забезпечення Використання  інформаційного  пакету  

навчально-методичних матеріалів в системі 

управління навчанням Moodle ВНУ імені Лесі 

Українки та авторських розробок 

Web-посилання на опис (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті факультету 

(інституту) 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 

 


