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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання 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.  
вміти: 
- визначати тенденції та особливості розвитку закладів гостинності; 
- оцінювати привабливість форм бізнесу закладів гостинності 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.  
 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність 
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закладів гостинності» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» підготовки бакалаврів 
Інтегральна компетенція: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає 

застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності  

і  характеризується  комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності: 
ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 05. Здатність працювати в команді 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни 
СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 

господарській діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати 

бізнес-ідею розвитку суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу 
Програмні результати навчання: 
ПРН 04.  Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 
ПРН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб'єктів готельного та рекреаційного господарства 
 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчається після: Індустрія гостинності, Основи бізнес-комунікацій. 

Економіка підприємства. Маркетинг готельно-ресторанного господарства. 

Передує – Організація готельного господарства. 
 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
 
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 - 74 
 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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2. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1: Теоретичні основи функціонування закладів гостинності 

як об’єкту підприємництва. 
№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Виникнення і розвиток підприємництва. Сутнісні характеристики 

феномену підприємництва. Функції підприємництва. Принципи 

підприємницької діяльності 
2 

1 

2.  Функції та правовий статус підприємця 
Основні організаційно-правові форми підприємств закладів 

гостинності  
Вивчення основних нормативно-правових документів, які 

регламентують порядок реєстрації та ліцензування діяльності закладів 

гостинності 

2 

1 

3.  Джерела формування фінансових ресурсів 
Управління формуванням фінансових ресурсів малих підприємств. 
Порядок визначення первісного капіталу на відкриття закладів 

гостинності 

2 

1 

4.  Технологія відкриття нового бізнесу. Сутність та написання бізнес – 
плану. 

2 
1 

 
Змістовний модуль 2: Практичні інструменти управління закладами гостинності 
як об’єкту підприємництва 
№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.   Особливості оподаткування суб'єктів малого та середнього бізнесу 
Вивчення основних нормативно-правових документів, які 

регламентують порядок оподаткування підприємств малого бізнесу 
Основні податкові пільги підприємствам малого бізнесу 
Особливості спрощеної системи оподаткування 
Основні види відповідальності підприємств малого бізнесу за 

здійснення податкових правопорушень 

2 

1 

2.  Особливості формування і обліку витрат підприємств закладів 

гостинності 
Основні аспекти аналізу витрат підприємств закладів гостинності 

2 
0,5 

3.  Особливості формування доходів підприємств закладів гостинності 
Визначення видів доходів відповідно до Податкового кодексу 
України 
Основні аспекти оцінки доходів та прибутку підприємств закладів 

гостинності 

4 

0,5 

 
2.1 Перелік практичних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна Заочна 

1 Характеристика сучасного підприємця 2 0,5 
2 Організація і функціонування закладів гостинності 2 0,5 
3 Управління формуванням фінансових ресурсів закладів гостинності 2 1 
4 Механізм утворення власної справи 2 1 
5 Визначення потреби в капіталі, необхідному для початку 

підприємницької діяльності 
2 1 

6 Управління витратами закладів гостинності 2 1 
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7 Система формування та управління доходами та прибутком закладів 

гостинності 
2 0,5 

8 Вибір оптимального місця розташування закладу гостинності 2 0,5 
 

2.2 Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна 
Завдання до самостійної роботи [2] 

1.  

Поняття та сутність 

підприємництва 

8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Роль і місце малого 

підприємництва в національній 

економіці. 
2.Функції малого підприємництва  
Розв’яжіть тести.  

2.  Організація і функціонування 

підприємств закладів 

гостинності 

8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Порядок реєстрації підприємств 

малого бізнесу. 
2. Ризики в підприємництві.. 
Розв’яжіть тести. 

3.  Управління формуванням 

фінансових ресурсів закладів 

гостинності 

8 10 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Державна фінансова підтримка 

малого підприємництва. 
2. Особливості формування 

фінансових ресурсів малих 

підприємств за рахунок кредитів 

комерційних банків 
Розв’яжіть тести. 

4.  Механізм утворення власної 

справи 
8 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Місце і значення спрощеної 

системи оподаткування. 
2. Вибір системи оподаткування. 
Розв’яжіть тести. 

5.  Оподаткування закладів 

гостинності 
8 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Місце і значення спрощеної 

системи оподаткування. 
2. Вибір системи оподаткування. 
Розв’яжіть тести. 

6.  Управління витратами закладів 

гостинності 
4 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Шляхи оптимізації витрат закладів 

гостинності. 
2. Методи оптимізації витрат закладів 

гостинності 
Розв’яжіть тести. 

7.  Система формування та 

управління доходами та 

прибутком малих і середніх 

підприємств 

6 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Визначення видів доходів 

відповідно до Податкового кодексу 
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України. 
Розв’яжіть тести. 

 
3 Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів за виконання змістових модулів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

бали 
min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування закладів гостинності 

як об’єкту підприємництва. 
Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 4 6 
Робота на практичних 

заняттях 
2 3 5 10 15 2 2 6 

Самостійна робота    12 23  24 38 
Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти управління закладами гостинності 
як об’єкту підприємництва 
Робота на лекціях 2 3 3 6 9 2 4 6 
Робота на практичних 

заняттях 
2 3 3 6 9 2 2 6 

Самостійна робота     18 32 2 24 38 
Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  – 30 50  30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
   60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 
Рейтинг за творчі 

здобутки  
студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт  

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні питання 
та розв’язання 10 тестів. 
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Таблиця 1 
Загальні критерії оцінювання 

№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 10 балів за 

кожну відповідь) 
2 Розв’язання тестіві 30 За кожний правильний тест – 3 бали 
 Разом 50  

Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 
7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
 

4. Інформаційні ресурси 
1. Лозовська, Г. М. Конспект лекцій з курсу "Підприємництво та бізнес-

культура". — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 37 с. 
2. Седікова І.О Конспект лекцій з курсу "Основи підприємництва" Одеса : 

ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 91 с. 
3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Організація підприємницької діяльності» [Електронний ресурс] : для студентів 

СВО «Магістр» спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. 

та заоч. форм навчання / М. Р. Мардар, Т. М. Смокова, І. А. Устенко, О. О. 
Голубьонкова ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і 

торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 21 с. 
4. Седікова, І. О. Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуальні 

завдання з курсу "Основи підприємництва" [Електронний ресурс] : для студентів, 

які навчаються за ОКР "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве 

машинобудування" всіх форм навчання / І. О. Седікова, В. Д. Мужайло ; відп. за 

вип. І. І. Савенко ; Каф. менеджменту і логістики. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — 
Електрон. текст. дані: 25 с. 
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5. Савченко, Т. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

"Малий і середній бізнес" [Електронний ресурс] : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

ступінь бакалавр / Т. В. Савченко ; відп. за вип. Н. Й. Басюркіна ; Каф. управління 

бізнесом. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані : 24 с. 


