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ВСТУП 

Метою навчального курсу «Фінансовий менеджмент готельно-

ресторанного підприємства» є оволодіння студентами теоретичними знаннями і 

практичними навичками з найкращого задоволення потреб споживача товарів 

та послуг сфери гостинності на основі знань про гроші, законів та принципів 

використання грошей, і як наслідок цього отримання доходу та зростання 

вартості підприємства галузі. 

Фінансовий менеджмент, виступаючи складовою частиною загального 

менеджменту підприємства, відіграє одну з найважливіших ролей у його 

життєзабезпеченні. Він дозволяє координувати і підвищувати результати 

маркетингового менеджменту, менеджменту персоналу та інших частин 

загального менеджменту господарюючого суб’єкта. Ефективний фінансовий 

менеджмент дозволяє підтримувати високі темпи виробничого розвитку 

підприємств, забезпечувати постійне зростання власного капіталу, ресурсного 

потенціалу, суттєво підвищувати конкурентну позицію на ринку, забезпечувати 

стабільний економічний розвиток в стратегічній перспективі. 

Результати навчання. Згідно із вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм в результаті вивчення курсу «Фінансовий 

менеджментготельно-ресторанного підприємства» студенти повинні  

знати: 

- сутність і функції фінансового менеджменту; 

- організацію фінансового менеджменту на підприємстві; 

- стратегію і тактику фінансового менеджменту; 

- організаційне та інформаційне забезпечення фінансового аналізу; 

- сутність і види грошових потоків підприємства; 

- організацію та інструментарій управління прибутком; 

- управління формуванням і використанням прибутку; 

- формування і фінансування оборотних активів; 

- сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства. 

вміти: 

- застосовувати економічні закони та принципи у фінансовому 

управлінні господарством; 

 використовувати фінанси для забезпечення системного 

підходу у розв’язанні завдань галузевого підприємства. 

Організація  навчального  процесу передбачає застосування 

інтерактивних технологій навчання в рамках кредитно-модульної системи 

підготовки фахівців.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 

24 «Сфера обслуговування» 

 
 

Нормативна 

 
Спеціальність: 

241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  -  
 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

26 год. 4 

Практичні, семінарські 

26 год. 4 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

38год. 80 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

30 год. 30 год. 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить(%): 

для денної форми навчання – 27:73; 

для заочної форми навчання – 10:90. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

За результатами поточного контролю в кінці семестру студенту виставляється 

оцінка, яка обчислюється як сума:  

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу, ІНДР) х 0,3 

Оцінювання семестрового контролю  

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом 

програмового матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без 

виключення студентів (незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю 

за семестр) у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати екзамену оцінюються в балах (національної шкали, 100-

бальної шкали і шкали ЄКТС). 

Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС 

 

Шкала 

університету 
Національна шкала Шкала ECTS 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

Підсумкова залікова оцінка з дисципліни, яка проставляється в 

екзаменаційних відомостях, визначається тільки за результатами 

комп’ютерного тестування.  

Підсумкова залікова оцінка може бути зменшена на 20% (по 100-бальній 

шкалі) у випадку невиконання мінімальних вимог поточного контролю. 

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали  незадовільну оцінку. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методи навчання: 

1. Пояснювально-ілюстративний 

2. Репродуктивний 

3. Дослідницький 

4. Самостійна робота пошукового характеру 

Самостійна робота – виконується студентами під час навчальних заняттях 

або у позаудиторний час за завданнями викладача та включає: підготовку до 

практичних занять; виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

розгляд питань, винесених на самостійне опрацювання; написання рефератів. 

Засоби діагностики: 

Поточний контроль здійснюється у формі: 

- фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування 

студентів; 

- контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

- оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

- оцінювання виконаних завдань контрольної роботи. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі комп’ютерного 

тестування. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту 

Тема 1. Фінансовий менеджмент: основні поняття і категорії. Методичний 

інструментарій фінансового менеджменту 

Тема 2. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 

підприємства 

Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках 

 

Змістовий модуль 2. Управління фінансами підприємств 

готельно-ресторанного господарства та туризму 

Тема 4. Управління грошовими потоками на підприємствах готельно-

ресторанного господарства та туризму 

Тема 5. Управління прибутком підприємств готельно-ресторанного 

господарства та туризму 

Тема 6. Управління активами підприємств готельно-ресторанного господарства 

та туризму 
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Тема 7. Управління капіталом  підприємств готельно-ресторанного 

господарства та туризму 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього у тому числі 

л с с.р. л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
Тема 1. Фінансовий 

менеджмент: основні 

поняття і категорії. 

Методичний 

інструментарій 

фінансового 

менеджменту 

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

 

12 

2 

 

- - 8 

Тема 2. Система 

інформаційного 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

підприємства 

18 

3 

3 12 18 - - 12 

Тема 3. Визначення 

вартості грошей у часі 

та її використання у 

фінансових розрахунках 

18 

3 3 

12 18 

3 

 

- - 12 

Тема 4. Управління 

грошовими потоками на 

підприємствах 

готельно-ресторанного 

господарства та туризму 

18 

3 3 12 

18 2 - 12 

Тема 5. Управління 

прибутком підприємств 

готельно-ресторанного 

господарства та туризму 

18 

3 3 12 

18 

3 

 

- - 12 

Тема 6. Управління 

активами підприємств 

готельно-ресторанного 

господарства та 

туризму. 

18 

3 3 12 

18 - - 12 

Тема 7. Управління 

капіталом  підприємств 

готельно-ресторанного 

господарства та туризму 

18 

3 3 12 

18 - - 12 

Екзамен 30 - - - 30     

 

Усього годин: 

 
150 20 20 80 150 8 2 - 80 
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