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Денна форма: 4/120 
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Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 
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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? Планово-економічні процеси, що відбуваються на підприємствах готельного 

та закладах ресторанного господарства. 

Чому це треба вивчати?   Для формування у здобувачів освітнього ступеня економічного мислення й 

системи спеціальних економічних знань щодо економічного механізму, 

ресурсного забезпечення та результатів господарсько-фінансової діяльності 

готелів та ресторанів, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх 

взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

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. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

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? 

Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.  

Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, 
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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 застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач 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 Роль і місце готельного і ресторанного господарства у сфері послуг. 

Механізм внутрішнього економічного регулювання господарської діяльності 

підприємств готельного та закладів ресторанного господарства. Методичний 

інструментарій його реалізації. 

Матеріально-технічне забезпечення готелів і ресторанів. Планування та 

нормування матеріальних запасів та інженерних ресурсів. 

Основні фонди готелів і ресторанів та їх відтворення. 

Трудові ресурси готелів і ресторанів, ефективність їх використання. 

Матеріальне стимулювання праці в готелях та ресторанах. 

Експлуатаційна діяльність готелів. Планування експлуатаційної програми 

готелю та його структурних підрозділів. 

Планування поточних витрат в готелях та ресторанах. Собівартість продукції 
та послуг. 

Ціноутворення в готелях та ресторанах. 

Аналіз і планування прибутку та рентабельності в готелях та ресторанах. 

Ефективність діяльності готелів і ресторанів. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: підготовка доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленого опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні 

контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному 

опрацюванні теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; 

систематизація вивченого матеріалу для підготовки до екзамену, а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань (за 
вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Організація обслуговування в закладах індустрії гостинності.  

Бухгалтерський облік.  Організація туризму, Основи готельно-ресторанної 

справи  

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду  

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посібник. 3-тє вид. Київ: Центр 

учбової літератури, 2017. 382 с.  

2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2007. 224с.  

3. Економіка готельного та ресторанного господарства : Опорний конспект 

лекцій / Уклад. Т.І. Ткаченко, В.Г. Міска, О.О. Каролоп. К: КНТЕУ, 2006. 

193с.  

4. Економіка підприємства ресторанного господарства: опорний конспект 

лекцій / уклад.: В. Г. Міска, С. П. Гаврилюк. К. : КНТЕУ, 2009. 122 с.  
5. Ефимова О. П., Ефимова Н. А., Олефиренко Т. А. Экономика гостиниц и 

ресторанов: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Кабушкина. 3-е изд., стер. М : 

Новое знание, 2006. 392с.  

6. Мазаракі А. А., Благополучна Н. П., Гайовий І. І., Григоренко О. М., 



Литвиненко Т. Є., П'ятницька Н. О., Расулова А. М., Світлична М. Л. 

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства : 

Підручник / За ред. Н.О. П'ятницької. К: КНТЕУ, 2006. 632с.  

7. Мунін Г. Б., Карягін Ю. О., Роглєв Х. Й., Руденко С. І. Менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник / за заг. ред. М.М. 

Поплавського, О.О. Гаца. К.: Кондор, 2008. 460с. 

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. 

 

 

Розробник                                                                                                   Гарник Олена Анатоліївна  


