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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (30 год.), семінарські (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), семінарські (8 год.), самостійна 

робота (104 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; 

при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо 

підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-

комерційних системах підприємств; закріплення комплексу 

економічних знань і засвоєння досягнень теорій та практики 

управління підприємствами. 

Чому це треба 

вивчати?   

Формування сучасного економічного мислення і системи 

спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-

фінансової діяльності підприємства, змісту й окремих напрямів та 
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їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують. 

Яких результатів 

можна  

досягнути? 

Пояснювати соціально-економічні явища та суспільно-економічні 

процеси у сфері обслуговування. 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне 

господарювання в умовах обмежених економічних і природних 

ресурсів. 

Знання принципів організації роботи закладів готельно-

ресторанного господарства та функцій їх структурних підрозділів. 

Розуміння основ, правил та принципів планування  потреби у 

ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) у закладах 

готельного і ресторанного господарства. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, 

політичні, екологічні, культурні та інші події та явища. 
Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної 
діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. 
Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та 

процесів.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність. 

Здатність до нового економічного мислення, що відповідає 

сучасним умовам господарювання; уміння аналізувати реальні 

економічні процеси, усвідомлювати економічні проблеми, 

пов’язані з майбутньою практичною діяльністю.  

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні 

підприємства, необхідної сукупності теоретичних та практичних 

знань з внесенням пропозицій щодо удосконалення діяльності 

підприємства. 

Знання сучасної організації виробництва в закладах індустрії 

гостинності. 

Здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу та 

роботу обслуговуючого персоналу. 

Зміст дисципліни Теорії підприємств і основи підприємництва 

Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Структура та управління підприємством 

Ринок і продукція 

Планування діяльності підприємства 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Капітал підприємства 

Інвестиції 

Інноваційна діяльність 

Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Обов’язкові завдання Надання студентам необхідних знань про сутність та зміст 

економічних категорій. 

Ознайомлення з методикою розрахунку економічних показників 

діяльності підприємства, взаємозв’язок між ними та механізмом 



формування і використання доходів і прибутків підприємства від 

різних видів діяльності, шляхи підвищення 

Формування у студентів сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-

фінансової діяльності підприємства, змісту окремих напрямів цієї 

діяльності та їх взаємозв‘язку, системи показників, що її 

характеризують. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Організація туризму. Менеджмент. Основи економічної теорії. 

Господарське законодавство. 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, 

ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини – види та критерії оцінювання 

відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, 

зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 
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