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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?  Закономірності формування і функціонування системи управління 

організацією; методологічні основи управління в умовах ринку, суть 

підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів та зовнішнього 

середовища, специфіку управління різновидами підприємств та їх об’єднань, 

стратегії розвитку організації та критерії їх вибору, напрями організаційного 

розвитку підприємства. 

Чому це треба вивчати?  Для отримання здобувачами вищої освіти фундаментальних знань про 

менеджмент організації та оволодіння практичними навичками використання 
сучасного управлінського інструментарію в процесі досягнення поставлених 

цілей і завдань функціонування організації. 

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. 

Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

Здійснювати процес обслуговування споживачів у закладах готельного та 

ресторанного господарствах із використанням сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій. 

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
ресторанних та готельних послуг у професійній діяльності. 

Координувати роботу обслуговуючого персоналу відповідно до їх посадових 

інструкцій. 

Розуміння основ, правил та принципів планування  потреби у ресурсах 

(матеріальних, фінансових, трудових) у закладах готельного і ресторанного 
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господарства. 

Проявляти стресостійкість у професійній діяльності. 

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. 
Здатність працювати в команді. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і 

потреб споживачів та забезпечувати його ефективність. 

Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах індустрії гостинності. 

Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у 

професійні діяльності. 

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. 

Здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу та роботу 

обслуговуючого персоналу. 

Зміст дисципліни Поняття та сутність менеджменту. 

Розвиток науки управління. 

Основи теорії прийняття управлінських рішень. 

Методи обґрунтування управлінських рішень. 

Планування в організації. 

Організація як функція управління. 

Мотивація. 
Управлінський контроль. 

Лідерство. 

Комунікації в управлінні. 

Ефективність управління. 

Обов’язкові завдання Застосовувати методи оцінки кадрів за різних умов діяльності організації; 

визначати тип влади і рівень лідерства; використовувати методи прийняття й 

оцінки управлінських рішень з метою підвищення їх ефективності; розробляти 

та впроваджувати інформаційні та комунікаційні системи; вміло 

використовувати способи мотивації персоналу; раціонально використовувати 

ту чи іншу форму контролю в управлінні. 

Міждисциплінарні зв’язки Економіка туризму. Організація туризму. Маркетинг. Діловодство з 
використанням комп’ютерних технологій. 
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