
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінанси туристичного підприємства 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють їм скласти об'єктивне уявлення про 

фінансові аспекти всіх компонентів підприємницької діяльності у сфері туризму відповідно 

до вимог Уряду. Знання, отримані здобувачами після вивчення даної навчальної дисципліни 

є основою для практичної діяльності у сфері управління фінансами туристичного 

підприємства. Здобувачі по завершенню курсу володітимуть сучасними вміннями,  

знаннями та практичними навичками щодо управління фінансами у приватному секторі.  

Міждисциплінарні зв’язки: фінанси туристичного підприємства як навчальна 

дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін таких, як: «Туристичне краєзнавство», «Економіка 

підприємств»,  «Організація туристичних подорожей», «Статистика», «Маркетинг»,  

«Сталий розвиток і зелена економіка» тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

 базові терміни і поняття фінансових аспектів туристичного бізнесу; 

 зміст та основні напрями фінансової діяльності та її організації у туристичних 

підприємствах; 

 базові категорії, новітні теорії, концепції, технології та методи у сфері фінансової 

діяльності туристичної сфери; 

 проблемні питання створення, функціонування суб’єктів різних форм 

господарювання, фінансування їх початкового капіталу; 

 теоретичні аспекти основних теорій, правил та принципів ведення фінансової 

діяльності підприємств; 

 сутність податкового законодавства та його вплив на діяльність туристичного 

підприємства; 

 напрями можливого вдосконалення управління фінансовою діяльністю суб’єктів 

господарювання з метою підвищення рентабельності, вартості підприємства.  

2. Вміти: 

 володіти методами та інструментами фінансування суб’єктів господарювання 

туристичної сфери; 

 аналізувати зміни у вітчизняних регулюючих туристичну сферу актах з метою  
визначення їх впливу на фінансову діяльність підприємства; 

 управляти процесом прийняття фінансових рішень щодо фінансування діяльності   
туристичних підприємств; 

 у процесі виробничо-обслуговуючої діяльності туристичних фірм визначати 
фінансові відносини; 

 працювати з основними фінансовими документами туристичної фірми; 

 управляти вхідними та вихідними грошовими потоками підприємства; 

 формувати та розробляти фінансовий план  туристичних підприємств; 

 володіти методами та прийомами аналізу результативності діяльності суб’єкта 

господарювання. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: Здобувачі 

набудуть вміння та знання щодо фінансової діяльності туристичних підприємств, що 

сприятиме формуванню професійних інтересів студентів, підвищенню їх 

конкурентоспроможності на ринку праці відповідно до світових вимог професійної 



підготовки сучасних компетентних спеціалістів. Студенти отримають компетентності, 

які дадуть їм конкурентні переваги при влаштуванні на роботу у туристичні підприємства 

та організації сфери туризму, а також здобувачі закріплять вміння щодо організації та 

управління власним туристичним суб’єктом господарювання.. З використанням 

отриманих навичок і знань студенти зможуть розробляти власні бізнес-плани, 

аналізувати можливість реалізації стартапів з використанням сучасних джерел 

фінансування. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1.Основи фінансової діяльності туристичних підприємств: структура капіталу 

підприємства і напрямки його використання з метою забезпечення стабільно високої 

прибутковості. 

Тема 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних організаційних форм.   

Тема 3. Планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання у туристичній сфері 

. 

Тема 4. Основи фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення фінансового управління. 

Тема 6. Вплив оподаткування на підходи до управління фінансами туристичного 

підприємства. 

Тема 7. Оцінка результативності фінансової діяльності підприємств туристичного бізнесу. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

к.е.н., Тичковська Леся Петрівна, tychkovskal@ukr.net 
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