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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям 
підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 
денна  – 3 
 

Галузь знань 
24 Сфера 
обслуговування  
(шифр, назва) 

 Нормативна 

Модулів –  1 
Напрям 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 
спрямування) 
«Готельно-
ресторанна 
справа» 
(«Міжнародне 
готельне і 
ресторанне 
господарство») 

3-й  
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  - 

Семестр 

Загальна кількість  
годин  – 90 

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,5 
самостійної роботи 
студента – 2,63 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 

32 год.  
Практичні, семінарські 
16 год.  

Лабораторні 
-  

Самостійна робота 
42 год.  

ІНДЗ: 
Вид контролю:  іспит 

Примітка. 
      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й 
індивідуальної роботи становить : 1,14. 
 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Економіка міжнародного готельного та ресторанного 
бізнесу» читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу 
навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», спеціалізації «Міжнародне 
готельне і ресторанне господарство». 
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Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: теоретичні та методологічні 
основи формування та використання ресурсного потенціалу підприємств готельного 
та ресторанного бізнесу в світі, здійснення аналізу та прогнозування 
результативності та ефективності їх діяльності, а також нормативно-законодавча 
база, яка регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу на 
міжнародній арені. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного 
готельного та ресторанного бізнесу»  є ознайомити студентів із сутністю, 
принципами, формами, функціями, методологією та технологією  економічної 
діяльності готелів та ресторанів;  формування у студентів сучасного економічного 
мислення щодо відповідних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи на 
міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем управління 
підприємствами ресторанного та готельного бізнесу та опанування навичок їх 
практичного розв’язання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка міжнародного 
готельного та ресторанного бізнесу» є ознайомлення з основними тенденціями 
розвитку міжнародного готельного та ресторанного бізнесу; виділення особливостей 
елементів ресурсного потенціалу підприємств  готельного та ресторанного бізнесу; 
опанування спеціальних методів аналізу та планування основних фондів і оборотних 
фондів готелів та ресторанів. 
 
 
Результати навчання: 

знати:  
− економічну суть діяльності підприємств готельного та ресторанного  бізнесу, 
− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку підприємств 

готельного та ресторанного  бізнесу, 
− систему показників якості, що характеризують господарську діяльність та 

продуктивність праці працівників готельного та ресторанного бізнесу в світі,  
− економічний механізм, стратегію та тактику діяльності підприємств готельної 

та ресторанної сфери в світі, 
− основну суть інноваційної політики підприємств готельної та ресторанної 

індустрії в світі, 
− особливості процесу ціноутворення на підприємствах готельного та 

ресторанного бізнесу,  
− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств 

готельного та ресторанного бізнесу та їх послуг.  

вміти: 

− виділяти основні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в 
світі;  

− чітко формулювати специфічні особливості готельного та ресторанного 
бізнесу;  

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств готельного та 
ресторанного бізнесу;  
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовний модуль 1 

Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного готельного та 
ресторанного бізнесу 

 
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади курсу  «Економіка міжнародного 

готельного та ресторанного бізнесу». 
Історія виникнення та розвитку готельного господарства в Україні та світі. Зміст  

теоретичних понять «готельна справа», «готельний бізнес», «готельна індустрія». 
Сутність та особливості  готельних послуг. Поняття основих та додаткових 
готельних послуг. Рівні готельного продукту  
пропоновані засобами розміщення.  Рівні готельного продукту  
згідно очікувань клієнтів. Основні характеристики готельних послуг: терміновий 
характер готельних послуг; періодичний (сезонний) характер попиту на готельні 
послуги; неоднорідність якості обслуговування та ін. 

 
Тема 2. Актуальні питання  економічної доцільності функціонування готелів.  
Державна політика в туристичній галузі, основні напрямки, форми та методи 
державної політики в галузі туризму, система, функції та конкретні повноваження 
відповідних органів виконавчої влади, головні принципи та правила туристичної 
діяльності. Впровадження інноваційних технологій в готельній індустрії. Приклади 
інновацій в готельно-ресторанній сфері. Територіальний розподіл засобів 
розміщення. 
 
 Тема 3. Роль та місце підприємств  готельного та ресторанного бізнесу в 
міжнародній економіці.  
Економічна суть діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу. 
Функції та завдання підприємств готельного господарства. Основні і додаткові 
готельні послуги. Особливості готельних послуг. Класифікація засобів розміщення 
туристів. Характеристика готельного продукту. Інфраструктура ринку готельного 
господарства, характеристика її складових. Сутність і соціально-економічне 
значення підприємств ресторанного господарства. Класифікація підприємств 
харчування як сфери туристичного обслуговування. Місце і роль підприємств 
готельного та ресторанного бізнесу в системі ринкового господарювання світу.  

 
 

Тема 3. Виробнича програма і товарооборот підприємства ресторанного 
господарства 
Суть, склад, структура  і характеристика роздрібного товарообороту ресторанного 
господарства. Показники товарообороту ресторанного господарства.  Аналіз 
товарообороту підприємств ресторанного господарства та виробничої програми. 
Оцінка факторів, що впливають на товарооборот ресторанного господарства. 
Планування виробничої програми та товарообороту підприємств ресторанного 
господарства. 
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Тема 4. Трудові ресурси і стимулювання праці в підприємстві ресторанного 
господарства.  
Соціально - економічна сутність і особливості праці в ресторанному господарстві.  
Ефективність та продуктивність праці в підприємствах готельного та ресторанного 
господарства. Механізм стимулювання праці персоналу готельно-ресторанного 
бізнесу. Форми і системи оплати праці в підприємствах ресторанного господарства. 
Показники з праці і заробітної плати і їх економічна характеристика. Завдання і 
методика аналізу показників з праці і заробітної плати. .  
 
Тема 5. Матеріально - технічні ресурси підприємства ресторанного 
господарства. Поняття та особливості матеріально - технічної бази підприємств 
готельно - ресторанного господарства. Види оцінки основних засобів підприємств 
готельного та ресторанного господарства. Фізичний та моральний знос основних 
засобів. Показники оцінки стану та ефективності використання основних засобів.  
Планування виробничої потужності підприємств ресторанного господарства та 
розвитку і розміщення матеріально - технічної бази.  Оборотні кошти готельно-
ресторанного господарства та показники ефективності їхнього використання. 
 
 
    

Змістовий модуль 2.  
Економічні показники ефективності функціонування готелів та ресторанів 

 
Тема 6. Планування та аналіз фінансових ресурсів підприємств готельного та  

ресторанного бізнесу.  
Суть та організація економічного аналізу фінансового стану підприємства. 
Діагностика фінансового стану підприємства ресторанного та готельного бізнесу. 
Аналіз ліквідності балансу підприємства готельного та ресторанного господарства. 
Оцінка та методи планування фінансового потенціалу підприємства ресторанного та 
готельного господарства. Поняття та джерела формування фінансових ресурсів 
підприємств готельного та ресторанного бізнесу. Власні, позичені і залучені 
джерела формування фінансових ресурсів готельних та ресторанних підприємств.  

 
 
 

Тема 7. ДОХОДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ РОЗМІР. 

 
 Сутність і роль доходу готельних підприємств. Економічний механізм формування 
й розподілу доходу готельного підприємства. Кругообіг грошових коштів з метою 
виробництва та продажу готової продукції, виручка від реалізації готельних послуг . 
Чинники, що впливають на формування доходу та його розмір. Діючі нині 
механізми утворення й розподілу доходу в туризмі. 
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Механізм формування доходів готелю,  джерела формування доходу (виручки) від 
операційної діяльності підприємства. 
 

Тема 8. Доходи підприємства ресторанного господарства, особливості їх 
формування і використання в умовах ринкової економіки. 
 Економічна сутність комерційного доходу, його роль та джерела утворення. Види 
доходів підприємств готельного і ресторанного господарства та особливості їх 
формування.  Показники доходів підприємств ресторанного господарства. Основні 
завдання, джерела інформації та послідовність аналізу доходів підприємств 
ресторанного господарства. Оцінка факторів, що впливають на суму і рівень 
комерційних доходів. Мета, роль та вихідні передумови прогнозування і методика 
планування доходів підприємств ресторанного господарства. Резерви і шляхи 
підвищення дохідності підприємств ресторанного та готельного господарства. 
 
Тема 9. Поточні витрати та собівартість підприємств готельно- ресторанного 
господарства, резерви ї шляхи їх оптимізації.  
Економічна природа витрат готельно- ресторанного господарства та їх склад та 
класифікація і номенклатура. Показники витрат готельно- ресторанного 
господарства. Фактори, що впливають на витрати підприємств готельно- 
ресторанного господарства.  Аналіз витрат підприємств ресторанного господарства 
за окремими статтями.  Основні завдання, послідовність та методи прогнозування та 
планування витрат. Планування витрат за окремими статтями.  Основні напрямки 
економії витрат в підприємствах готельно- ресторанного господарства. 

 
Тема 10. Цінова політика підприємств туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу. 
 

Економічна сутність та функції ціни. Ціна, як економічна категорія. Класифікація цін. 
Цінова політика та її види на підприємстві.  Види цін: ринкова, рівноважна, ціна 
продавця, споживача та інші. Методи встановлення та регулювання цін на 
підприємствах. Цінова політика у ресторанному бізнесі та у туризмі. Поняття 
визначення та суті цінової політики. Типові цінові стратегії підприємства в практиці 
діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.    Методи ціноутворення в 
ринковій економіці. 
   
Тема 11. Прибуток і рентабельність підприємств готельно- ресторанного 
бізнесу. 

Економічна природа прибутку підприємств готельно- ресторанного бізнесу. Види 
прибутку підприємств готельно- ресторанного бізнесу та їх характеристика. 
Розподіл та використання прибутку. Рентабельність в готельно- ресторанного 
бізнесу та показники, що її характеризують. Методика розрахунку. Завдання, 
джерела інформації та послідовність аналізу прибутку та рентабельності в 
підприємствах готельно- ресторанного бізнесу. Фактори, що впливають на прибуток 
та рентабельність. Планування прибутку та рентабельності підприємств готельно – 
ресторанного бізнесу. Резерви та напрямки збільшення прибутку та підвищення 
рентабельності підприємств готельно- ресторанного бізнесу. 
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Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усьог
о  

у тому числі Усьог
о  

у тому числі 
л п ла

б 
Ін
д 

ср л п ла
б 

ін
д 

с
р 

1 Змістовний модуль  
 

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 1
3 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Теоретичні та 
методологічні засади 
курсу  «Економіка 
міжнародного 
готельного та 
ресторанного бізнесу». 
 

10 4 2   4       

Тема 2. Актуальні 
питання  економічної 
доцільності 
функціонування 
готелів.  
 

10 4 2   4       

Тема 3. Виробнича 
програма і 
товарооборот 
підприємства 
ресторанного 
господарства 
 
 

10 4 2   4       

Тема 4. Трудові 
ресурси і 
стимулювання праці в 
підприємстві 
ресторанного 
господарства.  
 

10 4 2   4       

Тема 5. Матеріально - 
технічні ресурси 
підприємства 
ресторанного 
господарства. 

10 2 2   6       

Разом – змістовний 
модуль1 

50 
1
8 

1
0 

  22       
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Змістовий модуль 2.  
 

Тема 6. Планування та 
аналіз фінансових 
ресурсів підприємств 
готельного та  
ресторанного бізнесу.  
 

7 2 1   4       

Тема 7. Доходи 
готельного 
господарства, їх 
класифікація та 
чинники, що 
впливають на їх 
розмір 
 

5 2 1   2       

Тема 8. Доходи 
підприємства 
ресторанного 
господарства, 
особливості їх 
формування і 
використання в умовах 
ринкової економіки 
 

7 2 1   4       

Тема 9. Поточні 
витрати та 
собівартість 
підприємств готельно- 
ресторанного 
господарства, резерви 
ї шляхи їх оптимізації  

 

5 2 1   2       

Тема 10. Цінова 
політика підприємств 
туризму та готельно-
ресторанного бізнесу. 
 

7 2 1   4       

Тема 11. Прибуток і 
рентабельність 
підприємств готельно- 
ресторанного бізнесу. 

 

7 4 1   4       

Разом – змістовний  
модуль 2 40 

1
4 

6   20       

Усього годин 90 3 1   42       
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Теми семінарських занять 

 
 
Тем

и 
пра
кти
чни

х  
заня
ть 

 

2 6 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 

Економічна суть діяльності підприємств готельного та 
ресторанного бізнесу. Функції та завдання підприємств 
готельного господарства. Основні і додаткові готельні 
послуги. Особливості готельних послуг. Класифікація 
засобів розміщення туристів в світі. 

2 

2 

Державна політика в туристичній галузі, органи 
управління. Поняття та суть інноваційних технологій в 
готельній індустрії, приклади використання 
інноваційних систем бронювання. Територіальний 
розподіл засобів розміщення в країнах Європи. 
 
 

2 

3 

Поняття роздрібного товарообороту ресторанного 
господарства. Оцінка факторів впливу на товарооборот 
та планування виробничої програми. Оцінка 
ефективності та продуктивності праці в підприємствах 
готельного та ресторанного господарства. Механізм 
стимулювання праці персоналу готельно-ресторанного 
бізнесу.  

2 

4 

Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства 
ресторанного та готельного бізнесу. Оцінка та методи 
планування фінансового потенціалу підприємства 
ресторанного та готельного господарства. Поняття 
джерела формування фінансових ресурсів готельних та 
ресторанних підприємств. Аналіз чинників, що 
впливають на формування доходу. 
 

2 

5 

Аналіз показників витрат готельно- ресторанного 
господарства та факторів, що впливають на витрати 
підприємств за окремими статтями.  Основні напрямки 
економії витрат в підприємствах готельно- 
ресторанного господарства. Поняття та класифікація 
цін. Методи встановлення та регулювання цін на 
підприємствах. Цінова політика у ресторанному бізнесі 
та у туризмі. Поняття визначення та суті цінової 
політики.  

2 

 Разом 10 
 Разом з практичними заняттями 16 

Шифр 
змістово
го 
модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторни
х годин 

 1. 

Змістовий модуль 1.  
Вивчення загальних положень про засоби розміщення 
і поглиблене ознайомлення з організаційними 
структурами готельної індустрії. 

 

2 
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Теми лабораторних робіт 

 
Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 

 
  Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 
Аналіз готельних ланцюгів Канади та тенденцій їх 
розвитку 

4 

2 Історія розвитку готелів та ресторанів в світі. 4 
3 Історія розвитку готелів та ресторанів в Україні. 4 

4 
Аналіз готельних ланцюгів Франції та тенденцій їх 
розвитку 

4 

5 
Аналіз готельних ланцюгів Америки та тенденцій їх 
розвитку 

4 

6 
Аналіз ліквідності балансу готельного і ресторанного 
підприємства. 

4 

7 
Сутність ризику у діяльності готельних і ресторанних 
підприємств. 

2 

8 
Класифікація та характеристика ризиків підприємств 
готельного та ресторанного бізнесу. 

4 

9 
Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня 
ризиків на готельних і ресторанних підприємствах. 

4 

10 
Банкрутство підприємства: його суть та форми 
регулювання в Україні. Приклади. 

4 

11 Санація підприємств та умови її проведення. 4 

 Разом 42 
 
9. Індивідуальні завдання  
 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 

2 

Вивчення загальних положень про засоби харчування і 
поглиблене ознайомлення з організаційними 
структурами ресторанної індустрії. 

 
 
 

2 

3 

Змістовий модуль 2.  
Розрахунок задач на визначення економічних 
показників ефективності функціонування готелів та 
ресторанів  
 

2 

 Разом 6 



12 
 

 
10. Методи навчання 
Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, 
демонстрація. 
Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  
 
11. Методи контролю 
 
Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає 
перевірку знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь 
самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а 
також виконання завдання самостійної роботи. 
Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує індивідуальний 
екзаменаційний білет, який містить запитання по кожній темі навчальної 
дисципліни. Для написання екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме 
наявність не менше 20 балів  за поточний семестр. 
Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на семінарських та 
практичних заняттях. 
 
12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 
М.
1 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Р М. 
2 

Т
5 

Т 
6 

Т7 Т 
8 

Т 
9 

Т10 Т 11 р 

9 3 4 5 5 26 9 3 2 2 2 2 2 2 24 
Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 
з диференційованого заліку 

 
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 
Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 
 
13. Рекомендована література 
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Основна література: 
 

1.  UNWTO. (2015). Barometr svitovoho turyzmu [World tourism Barometer]. Vol. 
13. 
Retrieved from http : //cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_06_dece
mber_excerpt_2015.pdf.; 

2. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, 
конкуренція, державне регулювання: навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. С. 
Агафонова. — К., 2002.-243с.  

3. Агеева O.A. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / О. А. Агеева, 
Д. Н. Акуленок, Н. М. Васильев и др. — М., 1999.-215с.  

4. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / 
В. В.Архіпов. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 
279 с.  

5. Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і 
управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч.посібник / В. 
Архіпов, Т. Іванникова, А. Архіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 
381 с.  

6. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / 
2-е изд., перераб. и доп. - К.: Дакор, 2009. – 365с.  

7. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх 
експлуатація: навч. посіб.:— К., 2006.-168с.  

8.  Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. 
Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 
2012. – № 2 (8).– С. 55–65.; 

9. Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в 
Україні у контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий 
вчений. – 2014. – № 5 (08). – С. 109–113.; 

10. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. [Електронний  
ресурс].  —  Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. 
php?page=ukr_tur&id=23762.; 

11.  Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти 
глобального явища / А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 12–23.; 

 
Допоміжна  література: 

  
1. Агеева O.A. Туристические фирмы и гостиницы, бухучет и налогообложение / 

О. А. Агеева. — М., 2000.  
2. Азар В. Экономика туристского рынка / В. Азар, С. Туманов. — М., 1998.  
3. Александрова А. Ю. Международный туризм : учеб. пособ. / А. Ю. 

Александрова. — М., 2001.  
4. Балабанов И. Т. Экономика туризма: учеб. пособ. / И. Т. Балабанов, А. И. 

Балабанова. — М., 1999.  
5. Богалдин-Малых В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-

культурного сервиса. Туристические, гостинично-ресторанные и 
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развлекательные комплексы : учеб. пособ. / В. В. Богалдин-Малых. — Москва; 
Воронеж, 2004.  

6. Бойцова М. Усе про облік та організацію готельного бізнесу / М. Бойцова, О. 
Шроженко. — X., 2005.  

7. Борисова Ю.Н., Таранин Н. И. Менеджмент гостиничного и ресторанного 
бизнеса. - М.: РМАТ, 1997.-156с.  

8. Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес : учет, налоги, маркетинг, 
менеджмент / В. В. Бородина. — М., 2001.  

9. Василина СИ. Организация и управление гостеприимством / С. И. Василина. 
— Симферополь, 2004.  

10. Волков Ю. Ф, Экономика гостиничного бизнеса / Ю. Ф. Волков. — М., 2003.-
380с.  

11. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: учебное пособие / 2-е изд. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 636с.  

12. Дядечко Л. П. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. 
Економіка туристичного бізнесу: навчальний посібник.- К.,2007. – 185с.  

13. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / О. П. 
Ефимова, Н. А. Ефимова, Т. А. Олефиренко. — 3-е изд., стер. — М., 2006.-
215с.  

14. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебник / Н. И. 
Кабушкин, Г. А. Бондаренко. — 4-е изд., стер. — Мн., 2003.  

15.Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-
ХХІ, 2008. – 344 с.  
16. Коган Т. Л. Экономика, организация и планирование гостиничного хозяйства 
/ Т. Л. Коган, Л. Я. Бабуцкий. — К., 1980.  
17. Кузнєцова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: 
навч. посіб. - К.: Ін-т туризму, 1997. – 174с.  
18. Лесник А. Л. Стратегии конкуренции в гостиничном бизнесе / А. Л. Лесник, 
М. Н. Смирнова. — М., 2001.  
19 Лукьянова Л. Г, Уніфіковані технології готельних послуг / Л. Г. Лук'янова, Т. 

Т. Дорошенко, І. М. Муніч ; за ред. проф. В. К. Федорченка. — К., 2001.  
20 Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. 

Любіцева. – К., 2004. – 436 с.  
21 Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М. П. 

Мальська, В. В. Худо. — К., 2007.  
22 Мунін Г. Б. Особливості та напрями вдосконалення фінансово-операційного 

аналізу діяльності готельного бізнесу / Г. В. Мунін // Формування ринкових 
відносин в Україні. — 2003. — № 10.  

23 Мунін Г. Менеджмент готельного та ресторанного бізнесу: навчальний 
посібник / під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца. - К. : Кондор, 2008. - 
458 с.  

24 Мусакин А. А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам 
и управляющим / А. А. Мусакин. — С-Пб., 2007.  

25 Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Л. Нечаюк, Н. Нечаюк. - 3-тє вид. - К.: Центр учбової 
літератури, 2009. - 343 с.  
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26. Обов'язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в У країні : 
довідник. — К., 1997.  

27. Организация и управление гостиничным бизнесом : учебник / под ред. А. Л. 
Лесника, А. В. Чернышева. — М., 2001.  

28. Основы индустрии гостеприимства: уч. пособ./ Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, 
В. В. Романов, Е. В. Сорокина. - М.: 2009. - 247с.  

29. Пандяк I. Г. Основи формування механізму конкурентних переваг в управлінні 
якістю готельних послуг /І. Г. Пандяк, М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Вісн. 
нац. ун-ту "Львівська політехніка". — 2007. — Вип. 579.  

30. Пандяк І. Г. Ринок малих форм у готельному бізнесі: проблеми становлення і 
розвитку /І. Г. Пандяк // Вісн. Львів, ун-ту. — Сер. геогр. — 2008. — Вип. 35.  

31. Пандяк І. Г. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні / І. Г. 
Пандяк // Вісн. Львів, ун-ту. — Сер. "Міжнародні відносини". —2008. — Вип. 
24.  

32. Патійчук В.О. Україна в системі міжнародного релігійно-паломницького 
туризму / В.О. Патійчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 
2002. – №1. – С.223-227.  

33. Побоченко Л. М., Тимошенко О. І. Сучасний стан та пріоритетні напрямки 
оптимізації розвитку міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в 
Україні [Электронный ресурс] / Побоченко Л. М., Тимошенко О. І. – Режим  
доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle /123456789/54770/14-
Pobochenko.pdf?sequence=1. 

34. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного 
підприємства: навч. посіб. - К., 2007.- 168с.  

35. Ресторанне господарство і туристична індустрія в ринкових умовах : зб. наук, 
праць / Київ. нац. торг.-екон. ун-т.; відп. ред. М. І. Пересічний. — К., 2004.  

36. Роглев Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. / X. Й. Роглев. — 
К., 2005.  

37. Роглєв Х. Й.Основи готельного менеджменту: навч. посіб., Київський ун-т 
туризму, економіки і права. - К.: Кондор, 2009. - 405 с.  

38. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм у 
Київській області у 2010/2011 роках: стат. бюлетень –К.:2010.  

39. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму: навч. посіб. / Т. І. 
Ткаченко, С. П. Гаврилюк. — К., 2005.-245с.  

40. Травин В. В. Менеджмент персонала гостиничного комплекса / В. В. Травин, 
В. А. Дятлов. — 2-е изд. — М., 2000.  

41. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / за ред. С. I. 
Доругунцова. — К., 2005.-159с.  

42. Федцов В. Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учебник / изд. 2-е. - 
Ростов-на-дону : Феникс, 2008. - 503 с.  

43. Чорненька Н.В. Організація функціонування готельної індустрії / Організація 
туристичної індустрії: навчальний посібник. - К., 2008. - С.61-83.  

44. Яковлев Г. А. Экономика гостиничного хозяйства: учебное пособие. — М. : 
Издательство РДЛ, 2006. - 224 с.  

 
                                               Інформаційні ресурси 
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3. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://media.unwto.org. 
4. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України - 

/www.mincult.gov.ua. 
5. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 
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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу 

читається  для студентів за напрямом підготовки 24   «Сфера обслуговування», спеціальністю  
«Готельно-ресторанна справа», спеціалізацією «Міжнародне готельне і ресторанне господарство».  

Міждисциплінарні зв’язки: економіка туризму, зовнішньоекономічна діяльність, організація 
підприємницької діяльності, управління персоналом, організація готельного обслуговування, 
організація ресторанного обслуговування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного готельного та ресторанного бізнесу. 

2. Економічні показники ефективності функціонування готелів та ресторанів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного готельного та 
ресторанного бізнесу»  є ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, 
методологією та технологією  економічної діяльності готелів та ресторанів;  формування у 
студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку готельної та 
ресторанної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем управління 
підприємствами ресторанного та готельного бізнесу та опанування навичок їх практичного 
розв’язання.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент організацій»  є: 
ознайомлення з основними тенденціями розвитку міжнародного готельного та ресторанного 
бізнесу; виділення особливостей елементів ресурсного потенціалу підприємств  готельного та 
ресторанного бізнесу; опанування спеціальних методів аналізу та планування основних фондів і 
оборотних фондів готелів та ресторанів. 
 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
У результаті вивчення цього курсу студент повинен знати: економічну суть діяльності 

підприємств готельного та ресторанного  бізнесу, 

− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку підприємств готельного та 
ресторанного  бізнесу, 

− систему показників якості, що характеризують господарську діяльність та продуктивність 
праці працівників готельного та ресторанного бізнесу в світі,  

− економічний механізм, стратегію та тактику діяльності підприємств готельної та 
ресторанної сфери в світі, 

− основну суть інноваційної політики підприємств готельної та ресторанної індустрії в світі, 

− особливості процесу ціноутворення на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу,  

− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного та 
ресторанного бізнесу та їх послуг.  

 
вміти: виділяти основні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в світі;  

− чітко формулювати специфічні особливості готельного та ресторанного бізнесу;  

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного 
бізнесу;  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120  години 4 кредити ЄКТС. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

         Змістовий модуль 1. 
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Тема 5. Матеріально - технічні ресурси підприємства ресторанного господарства. 
 

    
Змістовий модуль 2.  

Економічні показники ефективності функціонування готелів та ресторанів. 

Тема 11. Прибуток і рентабельність підприємств готельно- ресторанного бізнесу. 
 
 

3. Рекомендована література 
 

12. UNWTO. (2015). Barometr svitovoho turyzmu [World tourism Barometer]. Vol. 13. 
Retrieved from http : //cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_06_december_excerpt
_2015.pdf.; 

13. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 
державне регулювання: навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. С. Агафонова. — К., 2002.-243с.  

14. Агеева O.A. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / О. А. Агеева, Д. Н. 
Акуленок, Н. М. Васильев и др. — М., 1999.-215с.  

15. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / В. В.Архіпов. 
- 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.  

16. Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 
якістю продукції в сучасному ресторані : навч.посібник / В. Архіпов, Т. Іванникова, А. 
Архіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 381 с.  

17. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / 2-е изд., 
перераб. и доп. - К.: Дакор, 2009. – 365с.  

18. Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація: навч. 
посіб.:— К., 2006.-168с.  

19.  Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. 
Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–65.; 

20. Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в Україні у 
контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 
(08). – С. 109–113.; 

21. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. [Електронний  ресурс].  —  
Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762.; 

22.  Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / 
А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 
12–23.; 

 

 Теоретичні основи та поняття економіки міжнародного готельного та ресторанного бізнесу.  
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади курсу  «Економіка міжнародного готельного та 
ресторанного бізнесу». 
Тема 2. Актуальні питання  економічної доцільності функціонування готелів.  
Тема 3. Виробнича програма і товарооборот підприємства ресторанного господарства 
Тема 4. Трудові ресурси і стимулювання праці в підприємстві ресторанного господарства.  

Тема 6. Планування та аналіз фінансових ресурсів підприємств готельного та  ресторанного 
бізнесу.  
Тема 7. Доходи готельного господарства, їх класифікація та чинники, що впливають на їх розмір 
Тема 8. Доходи підприємства ресторанного господарства, особливості їх формування і 
використання в умовах ринкової економіки 
Тема 9. Поточні витрати та собівартість підприємств готельно- ресторанного господарства, 
резерви ї шляхи їх оптимізації  
Тема 10. Цінова політика підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 
 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 
М.1 Т1 Т2 Т3 Т4 Р М. 

2 
Т
5 

Т 
6 

Т7 Т 
8 

Т 
9 

Т10 Т 11 р 

9 3 4 5 5 26 9 3 2 2 2 2 2 2 24 
 
Т1, Т2, Т3 …Т12 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

 
залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Перелік питань на іспит 
 

1. Виникнення та розвиток готельного господарства. 

2. Класифікація готельних підприємств в Україні 

3. Інновації  у готельному господарстві 

4. Механізм управління якістю  послуг у готелях 

5. Стандартизація якості готельних послуг 

6. Праця та заробітна плата у готельному господарстві 

7. Структура вартості послуг у готелях 

8. Цінова стратегія готельних підприємств 

9. Собівартість і ціноутворення в ресторанному господарстві 

10.  Світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери у готелях 

11. Сутність і соціально-економічне значення ресторанного господарства 

12. Спеціальні форми організації харчування туристів 

13. Формування потреб і попиту на продукцію ресторанного господарства 
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14. Організація харчування туристів і види послуг у ресторанному господарстві 
15. Формування потреб і попиту на продукцію ресторанного господарства 
16. Виробнича діяльність і планування товарообігу на підприємствах ресторанного 

господарства 
17. Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці 
18. Сутність готельного господарства як виду економічної діяльності. 
19. Функції та завдання готельного господарства.  
20. Основні і додаткові готельні послуги.  
21. Особливості готельних послуг.  
22. Класифікація засобів розміщення туристів. 
23. Характеристика готельного продукту.  
24. Сутність і соціально-економічне значення ресторанного господарства.  
25. Класифікація підприємств харчування сфери туристичного обслуговування.  
26. Соціально - економічна сутність і особливості праці в ресторанному господарстві.  

Ефективність та продуктивність праці в підприємствах готельного та ресторанного 
господарства. 

27. Механізм стимулювання праці персоналу готельно-ресторанного бізнесу. Форми і системи 
оплати праці в підприємствах ресторанного господарства. 

28. Показники з праці і заробітної плати і їх економічна характеристика. Завдання і методика 
аналізу показників з праці і заробітної плати. 

29. Поняття та особливості матеріально - технічної бази підприємств готельно - ресторанного 
господарства. 

30. Види оцінки основних засобів підприємств готельного та ресторанного господарства. 
Фізичний та моральний знос основних засобів. 

31. Показники оцінки стану та ефективності використання основних засобів.  
32. Планування виробничої потужності підприємств ресторанного господарства та розвитку і 

розміщення матеріально - технічної бази. 
33. Оборотні кошти готельно-ресторанного господарства та показники ефективності їхнього 

використання. 
34. Суть та організація економічного аналізу фінансового стану підприємства 
35. Діагностика фінансового стану підприємства ресторанного та готельного бізнесу. 
36. Аналіз ліквідності балансу підприємства готельного та ресторанного господарства. 
37. Оцінка та методи планування фінансового потенціалу підприємства ресторанного та 

готельного господарства . 
38. Економічна сутність комерційного доходу, його роль та джерела утворення. Види доходів 

підприємств готельного і ресторанного господарства та особливості їх формування.  
39. Показники доходів підприємств ресторанного господарства. 
40. Основні завдання, джерела інформації та послідовність аналізу доходів підприємств 

ресторанного господарства. 
41. Оцінка факторів, що впливають на суму і рівень комерційних доходів. 
42. Мета, роль та вихідні передумови прогнозування і методика планування доходів 

підприємств ресторанного господарства. 
43. Резерви і шляхи підвищення дохідності підприємств ресторанного та готельного 

господарства. 
44. Економічна сутність та функції ціни. Класифікація цін. 
45. Цінова політика та її види на підприємстві. 
46. Методи встановлення та регулювання цін на підприємствах . 
47. Цінова політика у ресторанному бізнесі та у туризмі 
48. .Економічна природа прибутку підприємств готельно- ресторанного бізнесу. 

49. Види прибутку підприємств готельно- ресторанного бізнесу та їх характеристика. 

50. Розподіл та використання прибутку. 
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51. 4.Рентабельність в готельно- ресторанного бізнесу та показники, що її характеризують. 

Методика розрахунку. 

52. Завдання, джерела інформації та послідовність аналізу прибутку та рентабельності в 

підприємствах готельно- ресторанного бізнесу. 

53. Фактори, що впливають на прибуток та рентабельність. 

54. Планування прибутку та рентабельності підприємств готельно – ресторанного бізнесу. 

55. Резерви та напрямки збільшення прибутку та підвищення рентабельності підприємств 

готельно- ресторанного бізнесу. 

 
 

                                         Автор ______________________/ Білоус С. В./ 
                                                                                        (підпис)                        (прізвище та ініціали )          
 

 
 
 
 
 
 
 
 


