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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі денної та заочної форми 

навчання 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 32 16 16 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 58 Заочна - 78 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни «Підприємницька діяльність закладів гостинності» 

формування у здобувачів вищої освіти системи знань про закономірності та особливості 

ведення підприємницької діяльності в закладах гостинності, про процес започаткування та 

ведення власної  справи. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Підприємницька діяльність закладів гостинності» є формування у 

студентів системи певних спеціальних знань щодо особливостей організації та функціонування 

закладів гостинності, а також формування у студентів практичних навичок, які допомагатимуть 

майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень 

при здійсненні підприємницької діяльності у закладах гостинності. 
Основним завданням вивчення дисципліни «Підприємницька діяльність закладів 

гостинності» є формування у студентів знань з таких основних питань: 
 надання цілісної системи наукових знань у сфері теорії та практики ведення бізнесу;  
 вміння використовувати отриманні теоретичні знання при управлінні бізнесом у 

практичних ситуаціях;  
 оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування сучасних науково-

технічних досягнень в процесі ведення бізнесу; 
 опанування інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень в процесі 

здійснення підприємницької діяльності закладів гостинності. 
Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення дисципліни «Підприємницька 

діяльність закладів гостинності» студент повинен: 
знати:  
- концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку;  
- основні тенденції розвитку сучасних закладів гостинності;  
- особливості ведення сучасного малого та середнього бізнесу в контексті його 

законодавчого та правового регулювання;  
- інфраструктуру закладів гостинності;  
- організацію фінансового забезпечення закладів гостинності;  
- зміст основних проблем підприємницької діяльності у сфері гостинності;  
- методичні засади оцінки ефективності підприємницької діяльності закладів 

гостинності.  
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вміти: 
- визначати тенденції та особливості розвитку закладів гостинності; 
- оцінювати привабливість форм бізнесу з акладів гостинності в залежності від вихідних 

умов ведення підприємницької діяльності;  
- виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності закладі 

гостинності;  
- оцінювати вплив державного регулювання на ефективність ведення бізнесу закладів 

гостинності; 
- розробляти заходи, приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької 

діяльності закладів гостинності. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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