
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»  

 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з готельно-ресторанної справи. 

 тривалість програми 

4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ECTS. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

24 Сфера обслуговування. 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому до ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс                                

(з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим 

строком навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами 

фахового вступного випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 

стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи щодо встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики здійснюється екзаменаційною комісією з  

фаху. Атестація передбачає оцінку рівня професійних знань, умінь та 

навичок випускників та включає захист  дипломної роботи і складання 

комплексного екзамену з базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з 

готельно-ресторанної справи» здійснює екзаменаційна комісія Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 169 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки – 

30 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки – 40 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 

99 кредитів); дисципліни вільного вибору студента – 60,5 кредита 

(дисципліни гуманітарної підготовки – 13 кредитів, дисципліни природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки – 22 кредита, дисципліни 

професійної та практичної підготовки – 25,5 кредита); атестація –10,5 

кредита. 



 

 результати навчання програми 

Знання і розуміння     
знання щодо організації діяльності щодо надання основних видів 

послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу; 

знання щодо організації виробництва і обслуговування у закладах 

ресторанного господарства; 

знання щодо маркетингової діяльності та комплексу маркетингових 

заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 

знання щодо забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у 

закладах готельно-ресторанного бізнесу; 

знання щодо організації  процесу виробництва і надання готельних 

послуг; 

знання щодо організації надання бізнес-послуг для туристів, 

анімаційних послуг; 

знання щодо планування та проектування закладів готельного і 

ресторанного бізнесу; 

базові знання щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки; 

базові знання щодо проектування технологічного процесу виробництва 

продукції у закладах ресторанного господарства і вдосконалення 

технологічних операцій; 

базові знання щодо розробляння короткострокових та 

середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та 

ресторанного господарств, планування потреби у ресурсах (матеріальних, 

фінансових, трудових); 

базові уявлення про застосування інноваційних інформаційних 

технологій у роботі підприємств. 

Застосування знань і розумінь 

уміння вдосконалити організацію виробництва і обслуговування у 

закладах ресторанного господарства; 

уміння вдосконалити організацію процесу виробництва і надання 

готельних послуг; 

уміння здійснити маркетингову діяльність та комплекс маркетингових 

заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 

уміння забезпечити належний рівень якості продукції та послуг у 

закладах готельно-ресторанного бізнесу; 

уміння застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі 

підприємств; 

володіння практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою 

та у сфері інформаційних технологій; 

володіння чинною законодавчо-нормативною базою з питань 

функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги; 



володіння сучасною діловою українською та іноземними мовами 

професійного спрямування. 

Формування суджень 

здатність планувати технологічний процес виробництва продукції у 

закладах ресторанного господарства і вдосконалювати технологічні операції; 

здатність планувати процес надання основних видів послуг у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 

здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

для вирішення практичних завдань в готельно-ресторанному господарстві. 
 

 структура програми з кредитами 
 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№  

з/п 
Назва дисципліни 

Се-

местр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Історія української 

державності та культури 
1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова 1 5 150/5 екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 екзамен 

4.  Ділова українська мова  2 5 150/5 екзамен 

5.  Соціологія та політологія 2 5 150/5 екзамен 

6.  
Поглиблене вивчення 

іноземної мови 
3 5 150/5 залік 

7.  Політична економія 1 5 150/5 екзамен 

8.  Вища математика 1 5 150/5 екзамен 

9.  Макроекономіка 2 5 150/5 екзамен 

10.  
Інформатика та інформаційні 

технології 
2 5 150/5 залік 

11.  Основи туризмознавства 3 5 150/5 екзамен 

12.  Мікроекономіка 3 5 150/5 екзамен 

13.  
Стандартизація, сертифікація і 

метрологія 
6 5 150/5 залік 

14.  

Громадське будівництво та 

інженерне обладнання 

будівель 

6 5 150/5 екзамен 

15.  
Технологія продукції 

ресторанного господарства 
3,4 9 

120/4 

150/5 

екзамен, 

екзамен, 

курсова 

робота 

16.  Гігієна і санітарія 4 5 150 екзамен 



17.  Бухгалтерський облік 4 5 150 екзамен 

18.  
Організація готельного 

господарства 
4,5 10 

150/5 

150/5 

залік, 

екзамен, 

курсова 

робота 

19.  Менеджмент 5 5 150 екзамен 

20.  Маркетинг 5 5 150 екзамен 

21.  
Організація ресторанного 

господарства 
5,6 10 

150/5 

150/5 

залік, 

екзамен, 

курсова 

робота 

22.  

Устаткування закладів 

готельного і ресторанного 

господарства 

6 5 150 екзамен 

23.  Організація роботи ПГРГ 7 5 150 екзамен 

24.  
Поглиблене вивчення 

ресторанної справи 
7 5 150 екзамен 

25.  

Проектування об'єктів 

готельно-ресторанного 

господарства 

7 5 150 

екзамен, 

курсовий 

проект 

26.  
Комп'ютерне технологічне 

проектування 
8 5 150 екзамен 

27.  
Поглиблене вивчення 

готельної справи 
8 5 150 екзамен 

28.  

Управління якістю продукції 

та послуг готельно-

ресторанного господарства 

8 5 150 екзамен 

29.  Практика ресторанна 4д 3 90/0 залік 

30.  Практика готельна 6д 6 180/0 залік 

31.  
Практика переддипломна 

(виробнича) 
9 6 180/0 залік 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№  

з/п 
Назва дисципліни 

Се-

местр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Тренінг з іноземної мови 

2д 3 90/3 
залік 

 Тренінг із самореалізації 

2.  Технологія спеціальних 3 3 90/3 залік 



продуктів 

Основи охорони праці 

3.  

Господарське право 

3 4 120/4 залік Міжнародні економічні 

відносини 

4.  

Тренінг "Трудове та договірне 

право" 6д 3 90/3 залік 

Тренінг "Договірне право" 

5.  
Харчова хімія 

1 3 90/3 екзамен 
Біохімія 

6.  

Мікробіологія і 

товарознавство 2 3 90/3 залік 

Товарознавство  

7.  
Етика службового спілкування 

2д 3 90/3 залік 
Рекламний менеджмент 

8.  

Основи наукових досліджень 

та інтелектуальна власність 4 3 90/3 екзамен 

Патентознавство  

9.  

Підприємництво та бізнес 

культура 5 3 90/3 залік 

Управління персоналом 

10.  

Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства 

6 4 120/4 екзамен Інформаційні та PR технології 

в готельно-ресторанному 

бізнесі 

11.  

Економіка підприємства 

8 3 90/3 екзамен Економіко-організаційні 

основи бізнесу 

12.  

Тренінг "Вступ до фаху" 

2д 3 90/3 залік Тренінг "Основи кулінарної 

майстерності" 

13.  

Тренінг "Кулінарна 

майстерність" 4д 3 90/3 залік 

Тренінг "Кухні народів світу" 

14.  

Тренінг "Готельна справа" 

4д 3 90/3 залік Тренінг "Національний 

ресторанний сервіс" 

15.  

Тренінг з бухгалтерського 

обліку, фінансів, грошей та 

кредиту 4д 3 90/3 залік 

Тренінг з бухгалтерського 

обліку 

16.  Тренінг "Світовий ринок 6д 3 90/3 залік 



готельних та ресторанних 

послуг" 

Тренінг "Барна справа" 

17.  

Дизайн об'єктів та інтер'єр 

приміщень закладів готельно-

ресторанного бізнесу 7 4,5 135/4,5 екзамен 

Сучасні архітектурні та 

інтер'єрні рішення 

18.  

Кулінарне мистецтво країн 

світу 7 3 90/3 залік 

Кейтеринг 

19.  

Барна справа та організація 

роботи сомельє 
8 3 90/3 залік 

Технологія напоїв та робота 

баріста 

 

Атестація 

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти:  

Організація ресторанного 

господарства, Організація 

готельного господарства, 

Технологія продукції 

ресторанного господарства, 

Проектування об'єктів 

готельно-ресторанного 

господарства 

9 1,5 45/0 екзамен 

2. 
Виконання та захист 

дипломної роботи 
9 9 270/0 екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора            

№ 44 від 29.05.2015) (http://www.donnuet.edu.ua/uploads/files/ 

polorgnavproc15.pdf) та Тимчасового положення про проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол 



Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015) 

(http://www.donnuet.edu.ua/ uploads/files/polojennya/test_project.pdf). 

 

Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  

Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 

 навчальні практики  

 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

2 курс 4д / 3 кредити 2 Практика ресторанна 

3 курс 6д / 6 кредитів 4 Практика готельна 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Практика переддипломна (виробнича) 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Никифоров Радіон Петрович  – зав. кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук, 

доцент  

Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 504в. 

Тел.: (050) 473-68-28 

Електронна пошта: technol@donnuet.edu.ua 

Сайт: http://technol.donnuet.edu.ua 

 

 професійні профілі випускників 

Фахівець з готельної та ресторанної справи базового рівня має високий 

рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану 

фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: фахівець із готельної 



справи, фахівець з ресторанної справи, фахівець з організації дозвілля, 

фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, фахівець з дослідження 

товарного ринку, інспектор з контролю якості продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ (ІУДК) 

 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й 

відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки 

та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 

 особливостей, етапів та методики ІУДК; 

 загальносвітового історичного процесу. 

 

застосування знань і розумінь: 

 уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  

 уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження 

кордонів української держави в минулому та сьогоденні; 

особливості військових баталій різних часів; 

 уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих 

суспільно-політичних подій (реформи, революції). Зіставляти 

історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для 

прогнозування суспільних процесів; формування свідомості 

громадянина й патріота України. 

 

формування суджень: 

 орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

 аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на 

території України з іншими подіями всесвітньої історії; 

 працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об‘єкти 

культурної спадщини. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання 

підсумкове –  ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 2,8 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

 24 "Сфера обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність: 241  

"Готельно-ресторанна справа" 

Рік підготовки:  

Змістових 

модулів – 2 

2015-й 2015-й 

Семестр 

Загальна 

кількість годин -  

150 

І-й І-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 5 

аудиторних - 65 

самостійної 

роботи  

студента - 85 

Ступінь: бакалавр 52 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

13 год. 6  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. год. 

Вид контролю: ПМК 

 

8. Викладач 

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. 

ХIХ ст. 

ТЕМА 1. Доісторичне минуле України.  

1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 

неоліт) 



2. Трипільська культура 

3. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 

4. Античні міста-колонії Північного Причорномор‘я та Криму 

5. Перші писемні згадки про давніх слов‘ян (венедів, антів, склавинів). 

Велике розселення слов‘ян 

 

ТЕМА 2. Княжа доба української історії.  

1. Виникнення та розквіт Київської Русі 

2. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава 

3. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави 

 

ТЕМА 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині 

ХІV – ХVІ ст.  

1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину. 

Становище українських земель 

2. Кревська унія. Утворення Кримського ханства. Люблінська, 

Берестейська унії, їх зміст і наслідки 

3. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

українських земель 

4. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х 

років ХVІ ст. 

 

ТЕМА 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Козацькі повстання 1620-х 

– 1630-х рр. 

2. Причини, характер, рушійні сили Визвольної війни українського 

народу проти Польщі 

3. Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті і 

їх наукова оцінка 

4. Формування основних принципів національної державницької ідеї. 

 

ТЕМА 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.  

1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. 

2. Боротьба за возз‘єднання козацької України (1663-1668 рр.) 

3. Криза і поразка визвольної боротьби 

 

ТЕМА 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

1. Україна за гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика 

2. Колоніальна політика російського царизму щодо України. Гетьман 

І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок 

3. Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського 

4. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. Розгортання 

гайдамацького та опришківського рухів 



 

ТЕМА 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  

1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

2. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу 

України, українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. 

ХХІ ст. 

 

ТЕМА 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст.  

1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 

2. Промисловий переворот другої половини ХІХ ст. 

3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії. 

4. Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-

Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.  

1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель 

2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії 

3. Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 3. Українські землі на початку ХХ ст.  

1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях під 

владою Російської імперії 

2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа 

3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій світовій 

війні 

 

ТЕМА 4. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).  

1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. 

2. Українська держава часів П. Скоропадського 

3. Українські землі періоду Директорії 

4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 

5. Політика радянської влади в Україні 

 

ТЕМА 5. Україна в міжвоєнний період.  

1. Україна в умовах нової економічної політики 

2. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки 

3. Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. 

4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму 

5. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 



 

ТЕМА 6. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).  

1. Початок Другої світової війни 

2. Початок Великої Вітчизняної війни 

3. Україна в роки окупації 

4. Визволення України 

ТЕМА 7. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст.  

1. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. 

2. Україна в умовах десталінізації 

3. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половин 

60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Дисидентський рух 

4. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. 

ТЕМА 8. Україна в умовах незалежності.  

1. Державотворення незалежної України 

2. Трансформація економічної системи 

3. Зовнішня політика України 

4. Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки 

10. Рекомендована література  

1. Історія України : Змістовні модулі для семінарських занять для студ. 

екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 33 с. 

2. Бігун Г.С. Історія України від найдавніших часів до сьогодення : навч.-

метод. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / Г.С. Бігун, О.М. Романуха. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 141 с. 

3. Історія України : тести для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, 

О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 44 

с. 

4. Історія України : зміст. модулі : навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. 

спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2010. – 198 с. 

5. Бігун Г.С. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / [Г. 

С. Бігун, О.І. Мармазова, О. М. Романуха]. – Донецьк : ДонНУЕТ , 2011. 

– 257 с. 

6. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України] : для студ. екон. та торг. 

профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

7. Історія України : навчальний посібник для студентів економічних і 

торгівельних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення / О.І. 

Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 445 с. 

8. Кузнец Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / Т.В. Кузнець. - 

Умань : Жовтий, 2011. - 354 с.  

9. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с.  

10. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О. Бойко. - К. : 

Академвидав. - 2006. - 688 с. 

 



ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок 

читання, перекладу, письма; вироблення навичок читання та реферування 

професійної інформації, ведення бесіди з професійної тематики, ділового 

листування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

лексики, граматики, фонетики і орфографії іноземної мови; 

правил усногоділовогоспілкування; 

основнихвимог до культуримовлення. 

застосування знань і розумінь: 

вміти конструювати параграфи для організації думок в єдину 

інтелектуальну структуру;  

читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики 

середньої складності;  

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та 

професійні теми в межах вивченої лексики та граматики;  

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись 

правил орфографії та граматики;  

складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних 

стандартів;  

одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела. 

грамотно спілкуватися в межах усного мовлення; 

вести презентації згідно вимог ділового мовлення. 

формування суджень: 

здатність практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними 

потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні 

джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з 

урахуванням конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під 

час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 



навчання підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, 

дебатах, тощо; 

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

4. Цикл: перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, 

запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, 

інтерактивних формах організації заняття, письмові завдання (тестові, 

контрольні, реферат), самостійне опрацювання тем, підготовка тез, 

конспектів навчальних або наукових текстів, систематичність роботи на 

семінарських заняттях, активність під час обговорення питань (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання:  англійська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 

24 «Сфера 

обслуговування» 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов‘язкова. 
Спеціальність: 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Модулів – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1-й  1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 

год. 2 год. 

Практичні 

65 год. 12 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: екзамен 



 

 8. Викладач 

Політикін В. П., ст. викладач. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Готельне господарство 
Тема 1.Знайомство із готельним  господарством.   

1.1. Познайомтеся із нашим персоналом. Present Simple. 

1.2. Послуги готелів. Present Simple. 

1.3. Зручності для сімейного відпочинку. Прийменники місця та часу. 

1.4. Служба паркування. Модальні дієслова та вирази 

1.5. Характеристика номерів у готелях. Модальні дієслова та вирази.  

 

Тема 2. Обслуговування клієнтів. 

2.1. Ресторани і кафе при готелях. Present Continuous. 

2.2. Познайомтеся із персоналом ресторану. Present Continuous. 

2.3. Замовлення столиків у ресторані. Обчислювані та необчислювані іменники. 

2.4. Замовлення сніданків (континентальний сніданок, сніданок "шведський 

стіл"). Обчислювані та необчислювані іменники. 

2.5. Робота барів. Множина іменників. 

 

Тема 3. Ресторанне господарство при готелі. 

3.1. Познайомтеся із персоналом кухні ресторану. Pаst Simple 

3.2. Посуд, ножі, виделки, ложки. Past Simple and Present Perfect. 

3.3. Устаткування для кухні в ресторані. Past Simple and Present Perfect. 

3.4. Приготування страв. Вживання слів some, any та конструкцій із ними. 

 

Змістовий модуль 2. Продаж готельного продукту 

Тема 4. У готелі. 
4.1. Реєстрація у готелі. Present Simple Passive. 

4.2. Бронювання номерів. Pаst Simple Passive. 

4.3. Бонусні програми. Pаst Simple Passive. 

4.4. Підтвердження бронювання. Прийменники місця. 

 

Тема 5. Готельні сервіси 
5.1. Служба покоївок у готелі. Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

5.2. Служба консьєржа. Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

5.3. Трансфер. will, won‘t, be going to. 

5.4. Випадки екстреного виїзду із готелю. will, won‘t, be going to. 

5.5. Евакуація. will, won‘t, be going to. 

 

Змістовий модуль 3. Сервіси 

Тема 6. Завітайте до нашого ресторану 

6.1. Ресторани: привітання та розташування клієнтів. Побудова питальних і 



заперечних речень. 

6.2. Меню ресторану. Побудова питальних і заперечних речень. 

6.3. Замовлення в ресторані. Reported Speech. 

6.4. Офіціанти.. Reported Speech. 

 

Тема 7. Ресторан із середини 

7.1. Обслуговування у номерах. Вживання умовного способу дієслова. 

7.2. Банкети. Вживання умовного способу дієслова. 

7.3. Санітарні норми зберігання продуктів і страв. Числівники, дроби. 

7.4. Замовлення продуктів для ресторану. Числівники, дроби. 

 

Тема 8. Додаткові послуги готелю 

8.1. Додаткові послуги готелю. Reported Speech. 

8.2. Ділові поїздки. Reported Speech. 

8.3. Адміністратор готелю. Reported Speech. 

8.4. Вирішення проблем бронювання. Reported Speech.  

 

Змістовий модуль 4.Організація обслуговування гостей 

Тема 9. Вирішення проблем 

 9.1. Вирішення проблем із несправностями у номері готелю.  

9.2. Скарги, розгляд скарг.  

9.3. Проблеми, що виникають у ресторані готелю. Вживання займенників 

little, a little, few, a few. 
 

Тема 10. Працюємо спільно 

10.1. Пропозиції та рекомендації гостям готелю. Future Simple Passive. 

10.2. Способи виплат послуг готелю. Future Simple Passive. 

10.3. Працюємо спільно. Future Simple Passive. 

10.4. Безпека на кухні, санітарні норми. Future Simple Passive. 

10.5. Резюме. Future Simple Passive. 

 

10. Рекомендована література 

1. Агабекян И. П. Английский язык в сфере обслуживания. English for 

students in service sector, tourism and hospitality. / И. П. Агабекяню – Изд. 2-е, 

стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 377 с. 

2. Воробьева С. А., Киселева А. В. Деловой английский для гостиничного 

бизнеса.2-е издание.  / С. А. Воробьева, А. В. Киселева – М. : Филоматис, 

2006. – 336 с. 

3. Гончарова Т. А. Английский для гостиничного бизнеса. Учебное пособие 

для учащихся начальних профильныху чебных заведений. – 2-е издание., 

испр. / Т. А. Гончароваю – М. : Издательский центр "Академия", 2007. – 

144 с.  

4. Граборская И.В. Английскийязык туризм и гостиничный сервис. Учебное 

пособие  для подготовки студентов по специальности 100103 "Социально-



культурный сервис и туризм" / И.  В. Граборская. – Кемерово : КузГТУ, 2009. 

– 136 стр. 

5. Маматова Н. В. Тестові завдання з англійської мови для студентів 1-2 

курсів спеціальності 6.050200 «Менеджмент у готельному господарстві та 

туризмі / Н. В. Маматова. – Харків : ХНАМГ, 2006 - 40 с.  

6. Михайлов Н. Н. Английский язык для направлений «Сервис» и «Туризм». 

English for students of hospitality and tourizm industries. Учебник – 5 изд-е. / 

Н. Н. Михайлов. – М. : Академия, 2011. – 160 с. 

7. Шевніна Л. Є. Мова сфери готельного бізнесу та туризму. Матеріали до 

вивчення спецкурсу «Мова сфери готельного бізнесу та туризму» для 

студентів IV курсу факультету іноземних мов / Л. Є. Шевніна – Запоріжжя : 

ГУ ЗІДМУ, 2001 – 46 с. 

8. Harding K., Henderson P. HighSeason: English for Hotel and Tourist Industry. 

– Oxford : Oxford University Press, 1994. – 176 p. 

9. O'Hara F. Be My Guest. English for the Hotel Industry,  Cambridge University 

Press, 2002. – 110 p. 

10. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & 

Catering, Express Publishing, 2011, p.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що 

продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 

студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати 

соціально-філософську свідомість. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

коротку історію розвитку світової філософської думки і філософської 

думки в Україні; 

предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу світогляду; 

специфіки національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 

онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 

основні функції філософії і її роль у соціумі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 

уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 

 

формування суджень: 

здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів 

філософії; 

здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  

здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного 

вивчення.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань: 24  

"Сфера 

обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 2 

Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна справа 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 

Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач 

Лавлінський Р.О.,к.г.н, доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

1.1. Філософія, коло її проблем. 

1.1.1. Уявлення про світогляд. 

1.1.2. Предмет філософії. 

1.1.3. Функції філософії. 

1.2. Історичні типи філософії. 

1.2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 



1.2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 

1.2.3. Німецька класична філософія. 

 

1.3. Філософська думка в Україні. 

1.3.1. Філософія Київської Русі. 

1.3.2. Філософія України у 15-18 ст. 

1.3.3. Філософія 19-21 століть. 

 

1.4. Основні філософські концепції сучасності. 

1.4.1. Філософія позитивізму. 

1.4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 

1.4.3. Філософія марксизму. 

1.5. Філософське розуміння світу: буття, матерія. 

1.5.1. Поняття про онтологію в філософії. 

1.5.2. Матеріальна єдність світу. 

1.5.3. Атрибути матерії. 

1.6. Філософське розуміння свідомості 

1.6.1. Свідомість в історії філософії. 

1.6.2. Походження свідомості. 

1.6.3. Свідомість та мова. 

 

1.7. Суспільна свідомість та  її структура 

1.7.1. Об‘єктивне та суб‘єктивне буття. 

1.7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 

1.7.3. Форми суспільної свідомості. 

Модуль №2. Прикладна філософія. 

2.1. Філософія  пізнання. 

2.1.1. Пізнання як філософська проблема. 

2.1.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 

2.1.3. Проблема істини в філософії та науці. 

2.2. Філософія наукового пізнання. 

2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 

2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

2.3. Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії. 

2.3.1. Діалектика та її альтернативи. 

2.3.2. Принципи та закони діалектики. 

2.3.3. Найважливіші категорії діалектики. 

2.4. Природа  як  предмет філософського аналізу. 



2.4.1. Поняття природи та суспільства. 

2.4.2. Проблеми взаємозв‘язку природи та суспільства. 

2.4.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 

2.5.Суспільство, як розвиваюча система. 

2.5.1. Суспільство як підсистема об‘єктивної реальності. 

2.5.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 

2.5.3.Соціальне пізнання та його специфіка. 

2.6.Особистість і суспільство. 

2.6.1.Особистість її основні ознаки. 

2.6.2.Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 

2.6.3. Соціальні ролі особистості. 

2.5. Культура й цивілізація. 

2.5.1.Поняття культури та цивілізації. 

2.5.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 

2.5.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

2.6. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.1.Поняття соціального прогнозування. 

2.6.2. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.3.Перспективи соціального розвитку. 

 

     10. Рекомендована література   

1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  

2012.- 593 с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  

5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2011. – 305 с. 

 6. Історія філософії. – К., 2012. – 470 с.  

 7. Историяфилософии. – М., 2009. – 545 с.  

8.  Ильин В., Машенцев Л. Философия в схемах и комментариях.- 

    С.-П., 2010. – 237 с.  

9. Кислюк К.В. Философия (модульный курс). –Харьков, 2009. – 308 с.  

10. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Ф ілософія. – К., 2010. – 492 с. 

 

 

 

 

 

 

 



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 

науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 

дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 

виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 

ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

правила використання різних мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів; прийоми висловлення думки для успішного 

розв‘язання проблем і завдань у професійній діяльності; особливості 

сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-ділового й наукового 

стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 

застосування знань і розумінь: 

уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат 

тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 

формування суджень: 

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 

здатність оцінити рівень мовної компетенції – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного 

публічного мовлення;  



        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення 

комунікативної мети за допомогою вербальних і невербальних засобів 

спілкування.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

 

Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 
 

Модулів - 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2  Перший  Перший 

Загальна кількість годин 

– 150 

Семестр 2 Семестр 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 5 

аудиторних - 75 

самостійної роботи 

студента – 75 

Ступінь: бакалавр  0 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

 75 год. 14 год. 

Самостійна робота 

 75 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: іспит 



 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., асистент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 

ділового спілкування. 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи 

культури ділової української мови. 

1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 

мови». Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного 

спілкування як функціональний різновид української 

літературної мови. Професійна сфера як інтеграція офіційно-

ділового, наукового і розмовного стилів. 

1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що 

зустрічаються у ділових текстах.  

1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та 

вживання. Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 

1.8.  Правопис слів іншомовного походження.  

1.9. М‘який знак, апостроф у словах слов‘янського походження. 

1.10.  Чергування голосних і приголосних звуків.  

1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження 

приголосних. Зміни приголосних.  

1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов‘янського походження. 

1.13.  Правопис та відмінювання імен та по батькові. 

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.  
2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги 

до змісту та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та 

їх оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  

2.5.Заява. Види заяв.  

2.6. Довідка. Службова записка.  

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  

2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних 

намірів текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. 

Вживання прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового 



стилю. 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 

спілкування. Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  

3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 

професійна компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних 

мовних формул.  

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво 

презентації.  

 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної 

діяльності  

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його 

ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 

електронні термінологічні словники. 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної 

діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. Мовні засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.  
6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 

посилань.  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська 

роботи, рецензія, відгук).  

6.5. Науковий етикет.  

6.7. Форми і види перекладу.  

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 

 

10.Рекомендована література 

 

1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /  



А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с. 

2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для 

усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 

підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2012. – 27 с. 

4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. 

Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 

Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с. 

7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні 

вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2014. – 40 с.Орфоепічний словник: в 2 т. / уклад. М.М. Пещак, В.М. 

Русанівський, Н.М. Сологуб.- К. : Довіра, 2003.  

8. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / ред. .О.О. 

Тараненко. – К. : Основа, 1999. 

9. Словник іншомовних слів. / ред. О.Мельничук. – К. : УРЕ, 1985. 

10. Словник скорочень української мови. / Ред. Л. С. Паламарчук. – К : Вища 

шк., 1988. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати погляди 

студентів на суспільство та його складові, навчити студентів самостійно 

аналізувати політичні події, допомогти їм самовизначитися у особистих 

світоглядних позиціях, сформувати політичну свідомість, своє відношення до 

сучасних політичних процесів, підвищити рівень політичної культури 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

формування у студентів глибокого розуміння соціальних законів та 

закономірностей; 

вивчення принципів і змісту явищ і процесів соціального буття; 

характеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 

вміння пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації;  

сутність, зміст та діалектику розвитку політики і влади; розпізнавати різні 

види владних відносин, специфіку політики та політичної влади, їх 

сутність, в структуру, ознаки та функції;  

орієнтуватись у проблемах поділу влади, формах державного устрою та 

формах державного правління; розпізнавати прояви прямої та 

представницької демократії;  

орієнтуватись у ідеологіях різних політичних партій і лідерів; відстоювати 

принципи громадянського суспільства та правової держави;  

орієнтуватись у міжнародному політичному житті. 

застосування знань і розумінь: 

вміти охарактеризувати соціологічний підхід до культури, освіти 

праці й управління; 

пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації; 

засвоїти визначення поняття ―соціальний процес‖, виділення 

основних видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, 

соціального конфлікту; 

   аналізувати конкретні процеси, особливо, зміни міграційних потоків, 

формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі 

цінностей та інше 

формування суджень: 

 здатність об‘єктивного сприйняття політичних процесів,   

вміння розібратися у перепетіях політичного життя,  

формування свого світогляду студентів,  

вміння відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи і обов‘язки,  



робити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, 

між партійних відносин 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 2 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1 - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

60 год. - 

Практичні, семінарські 

15 - 

Лабораторні 

 год. - 

Самостійна робота 

75 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Халілова-Чуваєва Ю.О.., к.політології., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

1. . Основи загальної соціології. 



1.1. Тема 1. Соціологія як наука. Сутність і зміст соціології; об‘єкт і предмет 

соціології  

1.2. Основні етапи становлення і розвитку соціології 

 1.3. Соціологія суспільства. 

1.4. Соціологія соціальної структури суспільства. 

1.5. Соціальні структури та організації. 

  Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії. 

2.1. Соціологія культури 

2.2. Соціологія особистості. 

2.3. Соціологія родини 

2.4. Методика проведення соціологічних досліджень. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1.  

1. Предмет політології, історія її становлення і розвитку. 

1.1. Політологія як наука. 

1.2. Історія політичної думки. 

1.3. Класичні та сучасні світові політичні течії 

1.4. Політика як соціальне явище. 

1.5. Політична влада. 

Змістовий модуль 2.  

Політична система суспільства та політичні процеси. 

2.1. Держава у політичній системі суспільства. 

2.2. Політичні режими. 

2.3Політичні партії, суспільні організації і масові рухи. 

2.4. Особа і політика. 

2.5.Політична культура суспільства. 

2.6. Політичні конфлікти. 

2.7.Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. Социология. 

Учебник 3-е изд. – М. : Гардарики, 2008. – 512 стр. (http:||www.gumer) 

2. Герниш Н.Й. Соціологія. Підручник. – К.: Наукова думка, 2009. – 412 с. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: ИНФРА 

– М, 2005. – 623 стр. 

4. Кондауров В.И. и др. Социология. Общий курс: Ученик. – М.: ИНФРА, 

2008. – 332 стр. 

5. Кутуев П. Социология: Исторические стоки и современные 

трансформации // Социология: Теорія. Методы. Маркетинг. – 2009, №3. – С. 

183-207. 

6. Лапин Н.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая 

школа, 2009. -  452 с. 

7. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенок Ю. І. Соціологія: основи 

загальної,  спеціальної  і  галузевих теорій. -  Київ: «Каравела», 2008. – 345 с. 



8. Назаренко С.В. Социология: Учебное пособие.СПБ.: Питер, 2009. - 496 

с. 

9. Общая социология. Хрестоматия / А.Г. Здравомыслов. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 783 стр.  

10. Практикум з соціології. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі – Львів: «Новий Світ» – 2000, 2011. – 

368 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування 

ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, законів її 

функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утворення і 

напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності 

задовольнити потреби людей. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних економічних законів, категорій й понять; 

методологічних основ розвитку економічних систем; 

загальнотеоретичних закономірностей: формування сучасних моделей 

розвитку економічних систем, трансформації відносин власності, сучасного 

розвитку товарно-грошових відносин; 

закономірностей функціонування галузевих капіталів;  

основних видів державної політики (її методів та інструментів) й 

сучасних міжнародних економічних відносин. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на 

різних рівнях економічної системи суспільства; 

вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства;  

вміння визначити істотні риси основних соціально-економічних систем 

та напрями їх еволюції, порівнювати та об‘єктивно оцінювати різні системи 

соціально-економічних відносин, моделі розвитку економічних систем, їх 

переваги та недоліки; 

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 

впроваджуються в життя; 

 

формування суджень: 

здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 

здатність з‘ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та механізму їх застосування у господарській діяльності; 

здатність застосовувати політекономічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої 

економічної системи суспільства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань, 

задач; публікаціѐ тез доповідей, статей; виконаннѐ індивідуального завданнѐ 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,54 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Проданова Л.В., к.е.н, доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії економічного розвитку 

суспільства. 



 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

1.1. Історія виникнення і розвитку політичної економії. Основні школи 

і течії. 

1.2. Предмет і функції політичної економії. 

1.3. Основні методи дослідження соціально-економічного процесу. 

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і 

характер праці 

2.1. Виробництво як процес суспільної праці. 

2.2. Фактори виробництва. Проблема оптимальної комбінації факторів 

виробництва, виробнича функція, крива виробничих можливостей. 

2.3. Зміни у змісті і характері праці. 

2.4. Економічна ефективність і її показники. 

 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

3.1. Сутність потреб і їх класифікація.  

3.2. Економічний закон зростання потреб. 

3.3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 

3.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 

 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система і закони її розвитку 

4.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації 

суспільного розвитку 

4.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні 

елементи. Типи економічних систем. 

4.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 

4.4. Реформування відносин власності. 

 

Тема 5. Товарна форми організації суспільного виробництва. Товар 

і гроші 

5.1. Форми організації суспільного виробництва. 

5.2. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 

5.3. Функції грошей та їхня еволюція. 

5.4. Закони розвитку товарного виробництва. 

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 

6.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва 

6.2. Перетворення грошей в капітал.  Первісне нагромадження капіталу. 

6.3. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Нагромадження 

капіталу. 

6.4. Соціально-економічна природа заробітної плати, її форми і 

системи. 



 

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування 

капіталу. Форми прибутку, процент і рента 

7.1. Позичковий капітал і позичковий процент 

7.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм. 

7.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки. 

 

Тема 8. Ринок: сутність, функції. Моделі ринків. Конкуренція та 

ціноутворення 

8.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

8.2. Механізм функціонування ринку. 

8.3. Інфраструктура ринку. 

8.4. Конкуренція і моделі  ринків. 

 

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 

9.1. Домогосподарства як суб‘єкт регульованих ринкових відносин. 

9.2. Доходи та витрати домогосподарств. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і 

прибуток 

10.1. Сутність підприємництва та умови його існування. Організаційно-

правові форми підприємництва 

10.2. Підприємство як суб‘єкт економічної системи.  

10/3. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

10.4. Прибуток та теорії прибутку. 

 

Тема 11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми  

11.1. Зміст, види та пропорції суспільного відтворення. 

11.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення 

11.3. Суспільний продукт і його форми 

 

Тема 12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої 

сили та їх регулювання державою 

12.1 Економічне зростання та економічний розвиток. 

12.2. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 

12.3. Сутність і форми зайнятості. 

12.4. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави. 

 

Тема 13. Господарський механізм та економічні функції держави 

13.1.Об‘єктивна необхідність державного регулювання економіки. 

13.2. Напрями і функції державного регулювання. 

 



Тема 14. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку 

перехідних економік 

14.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної 

системи до наступного типу. 

14.2. Перехідні системи: зміст і основні риси. 

14.3. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової 

економіки. 

14.4. Формування інституційних та економічних умов переходу країн 

до нової системи господарювання. 

Тема 15. Суть і структура світового господарства. Економічні 

аспекти глобальних проблем  

15.1. Світове господарство і його структура 

15.2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. 

15.3. Форми міжнародних економічних відносин 

15.4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 

15.5. Взаємопов‘язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 

 

10. Рекомендована література 

1. Андрусь О. І. Економічна теорія: практикум. Інтерактивні методи 

в модульному навчанні : навч. посіб. / О. І. Андрусь. – К. : КНТ, 2008. – 480 с. 

2. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. 

Мікроекономіка. Макроекономіка : Навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. 

Білецький. В. І. Савич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с. 

3. Борисов Е. Ф. Экономика : учеб. пособие. / Борисов Е. Ф. – М. : 

Юридическая фирма «Контракт» : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 

4. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична 

економія: навч. посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, 

В. В. Приходько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

5. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. Семененко В. М., 

Коваленко Д. І., Бугас В. В., Семененко О. В. – 2-ге вид. доп. та перероб. – 

К. : Центр учбової літератури, 2011. – 428 с. 

6. Економічна теорія: політекономія : підручник /  В. Д. Базилевича. 

– 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с. 

7. Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний 

посібник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; ред. 

В. Д. Базилевич. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2013. - 494 с. 

8. Козак Ю.Г., Захарченко О.В. Основи економічної теорії. Навч. 

посіб.; – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 264с. 

9. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге 

вид., випр. – К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

10. Основи економічної теорії : навч. посіб./ за ред. Козака Ю. Г., 

Шаповал С. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

 

 

 



ДІАГНОСТИКА «ВИЩА МАТЕМАТИКА»  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв‘язування задач у 

професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 

математичного формулювання виробничих задач.  

Завдання – надання студентам знань з основних розділів вищої математики: 

означень, теорем, правил; доведення основних теорем; формування 

початкових умінь самостійно поглиблювати свої знання, розвивати 

логічне мислення; виробити вміння формулювати свої думку, 

формалізувати прикладну задачу і побудувати її математичну модель. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв‘язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і 

властивостей прямих та площин; 

дослідження функції за допомогою диференціального числення; 

здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 

розв‘язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв‘язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв‘язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв‘язувати практичні задачі математичними методами. 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 



здатність виробляти алгоритми.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1  

Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне 

завдання____________

___________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,7 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

26  год. 6, 2год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 6, 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:0 

год. 

Вид контролю: екзамен 

             8.Викладач 

Бескровний О.І.,доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

І семестр 



Вища математика» 

Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 

змінних 

Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 
1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 

1.2. Визначники другого та третього порядку 

1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за 

елементами рядків та стовпців 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 

2.1. Правило Крамера для розв язування систем лінійних рівнянь. 

2.2. Розв язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й визначеності 

систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 

2.4. Розв язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

2.5. Загальний та частинний розв язок систем лінійних рівнянь. Однорідні 

системи лінійних рівнянь, базисні розв‘язки. 

2.6. Приклади застосування.  

 

Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 

площині і в просторі.  
3.1. Поняття векторів та дії з ними. 

3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 

3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 

базисом. 

3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 

3.5. Лінії другого порядку 

 

Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 

4.1 Границя послідовності, границя функції. 

4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 

4.3. Розкриття невизначеностей. Перша та друга визначні границі. 

4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 

 
Тема 5. Похідна і диференціал функції.  

5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  

5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична до 

кривої. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 

5.3. Знаходження похідних різних функцій. 

5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Застосування 

диференціала для наближених обчислень. 

5.5. Теореми про диференціювання функції. 



5.6. Приклади застосування похідної в дослідженнях. 

 
Тема 6. Застосування похідної 

6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 

6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  

6.3. Правило Лопіталя. 

6.4. Застосування методів дослідження функції в економіці 

 

 

Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 

7.1. Частинні та повний прирости функцій 

7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 

7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 

7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 

7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 

7.6. Приклади застосування. 

Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. 

Ряди 

Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 

8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених 

інтегралів 

8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 

інтегрування. 

8.3.Інтегрування раціональних дробів. 

 

Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 

9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. . 

Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 

9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 

9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 

9 5. Невласні інтеграли. 

9.6. Приклади застосування визначених інтегралів. 
 

Тема 10. Диференціальні рівняння  

10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. 

Задача Коші. 

10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 

однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 

 

Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  



11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження 

порядку. 

12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими 

коефіцієнтами. Загальний та частинний розв язки. 

12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання економічних 

процесів. 

Тема 12. Числові ряди. 

12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності знакододатних 

рядів.  

12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна збіжність. Ї 

Тема 13.Степеневі ряди.  

13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого ряду 

13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена. 13.3. 

Застосування рядів у наближених обчисленнях.. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 

Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика жля економістів (вища 

математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – 

Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади 

й задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

4. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 

КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

5. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – 

М.: Наука, 2003. – 870 с. 

7. Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, 

І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие 

для вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 

переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 

Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

10. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: 

Вища школа, 1974. – 374 с. 



МАКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних 

та практичних аспектів функціонування економічної системи макрорівня та її 

агрегатів, макроекономічних параметрів, аналіз основних теоретичних шкіл 

та поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних проблем розвитку 

національної економіки. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного 

аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл макроекономічного напряму; 

методології дослідження функціонування і розвитку народного 

господарства країни та його окремих секторів, методів і прийомів аналізу 

економічних процесів з допомогою стандартних графічних моделей 

макроекономіки; 

природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 

закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 

механізму державного регулювання економіки. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв‘язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на макрорівні; 

вміти інтерпретувати дані національної статистики про соціально-

економічні явища; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні 

макромоделі; 

вміти аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на 

основі понять і показників предметної області курсу; 

вміти аналізувати взаємозв‘язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки; 

вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, 

інфляція, циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану та перспектив економічної системи макрорівня, національної 

економіки; 

здатність визначити, охарактеризувати елементи механізму 

функціонування та розвитку національної економіки; 



здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного 

регулювання економіки; 

здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати 

наслідки впливу різноманітних факторів макроекономічних процесів 

(економічного зростання, циклічного розвитку). 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
за вибором внз 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

2-й - 

Лекції: 

60 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

 75 год. - 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Проданова Л.В., к.е.н., доцент 



 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука: предмет і методи 

аналізу.  

 

Тема 1. Вступ до макроекономіки: предмет і метод 

1.1. Економічна система (макрорівня) як об‘єкт макроекономічного 

аналізу (класифікація, різновиди). Предмет макроекономіки. Функціїї 

макроекономічної науки. 

1.2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне 

моделювання. Модель економічного кругообігу. 

 

Тема 2. Система національного рахівництва і макроекономічні 

показники 

2.1. Сутність та основні принципи побудови національного рахівництва 

і системи національних рахунків (СНР).  

2.2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник СНР. 

Методи визначення ВВП. 

2.3. Показники «валовий національний дохід», «валовий національний 

дохід у розпорядженні», «чистий валовий продукт» і «чистий національний 

дохід».  

2.4. Номінальні і реальні показники продукту і доходу макрорівня. 

Індекси цін та методи їх визначення. Показники динаміки продукту і доходу.  

 

Тема 3. Товарний ринок 

3.1. Національний ринок та його структура.  

3.2. Товарний ринок макрорівня: суб‘єкти, об‘єкти, основні параметри, 

елементи механізму.  

3.3. Сукупний попит: сутність, структура, фактори динаміки, графічна 

інтерпретація (крива AD).  

3.4. Скупна пропозиція: сутність, фактори, графічна інтерпретація 

(крива AS). Класичний і кейнсіанський підходи до аналізу сукупної 

пропозиції.  

3.5. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна 

модель AD-AS. 

 

Тема 4. Ринок праці 

4.1. Основні макростатистичні категорії населення для аналізу джерел 

формування робочої сили. Види безробіття та причини їх виникнення. 

4.2. Ринок праці: суб‘єкти, об‘єкти, основні елементи механізму. Попит 

та пропозиція праці. 

4.3. Механізм функціонування та рівноваги ринку праці: неокласичний 

та кейнсіанський підходи.  

4.5. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А.Оукена. 



 

Тема 5. Ринок грошей та інфляційний механізм 

5.1 Ринок грошей: сутність, основні елементи механізму.  

5.2. Пропозиція грошей: сутність та основні складові. Грошові агрегати 

та агрегатна структура грошової маси.  

5.3. Попит на гроші: сутність та структура. Класичний та кейнсіанські 

підходи до визначення структури попиту на гроші.  

5.4. Механізм функціонування та рівноваги ринку грошей.  

5.5. Інфляція (дефляція) як макроекономічне явище: сутність, чинники, 

різновиди, соціально-економічні наслідки.  

5.6. Крива А.Філіпса: графічна інтерпретація та кількісна визначеність. 

 

Тема 6. Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у 

системі сукупних витрат 

6.1. Споживчі витрати як складова сукупних витрат. Функція 

споживання.  

6.2. Диференціація доходів населення: методи і показники аналізу. 

6.3. Заощадження. Функція заощаджень.  

6.4. Інвестиційні витрати як складова сукупних витрат. Функція  

інвестиційних витрат. Модель акселератора. 

 

Тема 7. Сукупні витрати і рівноважний обсяг національного 

виробництва (ВВП).  

7.1. Загальні умови рівноваги національної економіки. Метод «витрати-

випуск». Метод «вилучення-ін‘єкції». 

7.2. Мультиплікатор автономних витрат: сутність та кількісна 

визначеність.  

7.3. Рівноважний об‘єм виробництва в умовах повної зайнятості. 

Рецесійний та інфляційний «розриви». 

 

Змістовий модуль 2. Механізм формування економічної політики 

держави.  

 

Тема 8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

8.1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного 

втручання в економіку. Основні економічні функції держави.  

8.2. Теорії макроекономічного регулювання: кейнсіанство, монетаризм, 

теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.  

8.3. Економічна політика держави: сутність, напрями, методи, 

інструменти, важелі, форми. 

 

Тема 9. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави та її 

механізм 

9.1. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави: сутність, мета, 

важелі, механізм.  



9.2. Мультиплікатори державних закупівель, чистих податків, 

збалансованого бюджету. 

9.3. Різновиди фіскальної політики (фіскальна експансія, фіскальна 

рестрикція, дискреційна та недискреційна фіскальна політика). 

9.4. Бюджетна функція фіскальної політики. Державний бюджет і 

державний борг. 

9.5. Проблеми реалізації фіскальної політики. 

 

Тема 10. Грошово-кредитна (монетарна) політика та її механізм 

10.1. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави: сутність, мета 

(стратегічні та тактичні, проміжні цільові орієнтири), інструменти (важелі).  

10.2. Механізм кредитно-грошової політики: мультиплікативні ефекти 

(депозитний та грошовий мультиплікатори).  

10.3. Різновиди монетарної політики (монетарна експансія, монетарна 

рестрикція). 

Переваги та недоліки кредитно-грошової політики. 

 

Тема 11. Загальна рівновага «закритої змішаної економіки» 

11.1. Макроекономічна рівновага національного ринку. Взаємодія 

ринків: модель IS – LM.  

11.2. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. 

 

Тема 12. Модель «відкритої економіки». Зовнішньоекономічна 

діяльність 

12.1. Національна економіка з урахуванням решти світу: основні теорії. 

12.2. Платіжний баланс: структура, показники стану. 

Зовнішньоторговельна політика: основні напрями, методи і важелі. 

12.3. Валюта і валютний курс. Валютна політика: режими валютних 

курсів, методи і важелі.  

12.4. «Чистий експорт» і ВВП. Мультиплікатор «чистого експорту».  

12.5. Модель Манделла-Флемінга як теорія сукупного попиту у 

відкритій економіці.  

 

Тема 13. Економічна динаміка 

13.1. Економічні цикли: сутність, структура, різновиди та причини. 

13.2. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, 

фактори, різновиди.  

13.3. Моделі економічного зростання та розвитку. 

13.4. Макроекономічна політика економічного зростання й соціально-

економічного розвитку. 

 

10. Рекомендована література 

1. Аналітична економія: макроекономіка і 
мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М, Панчишин, П.І. 



Островерх, В.Б. Буняк та ін.; за ред. С.М. Панчишина, П.І. 
Островерха. – Кн.1: Вступ до аналітичної економії. 
Макроекономіка. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 
2013. – 615 с. 

2. Базілінська, О. Я.  Макроекономіка  : 
навчальнийпосібник / О. Я. Базілінська. - 2-ге вид., випр. - К.: 
ЦУЛ, 2009. - 442 с. 

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Бугіль С.Я. 
Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 
376с. 

4. Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка : навчальний 
посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; Мін-во освіти і науки 
України. - К.: ЦУЛ, 2010. - 672 с. 

5. Данилович-Кропивницька, М. Л. Макроекономіка : 
навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. 
Стецюк, І. О. Тивончук; Міністерство освіти і науки України, 
Національний університет "Львівська політехніка". - Львів: 
Львівська політехніка, 2014. - 292 с. 

6. Економічна теорія. Макроекономіка: Підручник / 
За ред. В.М. Тарасевича. — К. : Знання, 2012. — 206 с. 

7. Калініченко О.В. Макроекономіка. Практикум: Навч. 
посіб./ О.В.Калініченко, О.Д.Плотник. – К.: Центр учбової 
літератури, 2010. – 656 с. 

8. Лисюк, В. С. Макроекономіка: практикум : навчальний 
посібник / В. С. Лисюк, Т. П. Лисюк ; Рівненський інститут 
слов'янознавства Київського славістичного університету. - Львів 
: Новий Світ-2000, 2013. - 354 с. 

9. Макроекономіка  : навчальний посібник / 
Міністерство освіти і науки України, Державний вищий 
навчальний заклад "Українська академія банківської справи 
Національного банку України"; ред. М. І. Макаренко ; уклад. М. І. 
Макаренко [та ін.]; рец.: М. І. Осецький, О. В. Прокопенко, Л. В. 
Кривенко. - К.: ЦУЛ, 2014. - 216 с. 

10. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. 
посіб./ А.Ф.Мельник, Т.Л.Желтюк, О.В.Дугопольський, 
О.В.Панухник; наук. ред. А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 
с. 
 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп‘ютерної 

культури, набуття практичних навичок роботи з сучасною комп‘ютерною 

технікою і використання сучасних інформаційних технологій для розв‘язання 

різноманітних задач в практичній діяльності за фахом. Надання студентам 

практичних знань з основних розділів інформатики та інформаційних 

технологій: роль і місце інформатики у навчальному процесі, архітектура та 

принципи функціонування персональних комп‘ютерів, програмне 

забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці, сучасні засоби 

збереження та архівації даних, технологія створення документів та обробки 

даних засобами текстового процесора, технологія електронного перекладу 

текстових документів, технологія створення, редагування та показу 

презентацій, технологія обробки даних засобами табличних процесорів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів подання 

інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення 

персональних комп‘ютерів, структуру сучасних операційних систем 

і їх основних компонентів, можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, 

систем табличної обробки даних, систем створення презентацій, експертних 

систем. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення 

персональних комп‘ютерів для повсякденної роботи; вільно використовувати 

пакети офісних програм, програми сканування та розпізнавання тексту, 

програми автоматизованого перекладу для ефективного розв‘язання фахових 

завдань; вільно володіти технологіями роботи з зовнішніми пристроями 

комп‘ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  

уміння використовувати можливості сучасних локальних 

комп‘ютерних мереж для колективної роботи та спільного використання 

ресурсів;  

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, 

можливостей електронної пошти та телеконференцій з метою розв‘язання 

поставлених професійних завдань та інтелектуального збагачення. 

 



формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання 

персонального комп‘ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

Галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов‘язкова 

Модулів – 1 Спеціальність 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

Ступінь: бакалавр 30 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

45 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

75 год. 142 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: ПМК, екзамен 



 

8. Викладач 
Ліхачов Р.В., старший викладач 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Інформаційні технології формування редагування та 

подання даних 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики  
1.1. Місце інформатики та комп‘ютерної техніки в сучасному суспільстві, 

економіці, управлінні, юридичній діяльності. 

1.2. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії 

інформації. 

1.3. Машинні одиниці інформації. 

1.4. Файлова система, операційна система, інтерфейси користувача. 

 

Тема 2. Комп’ютерні інформаційні технології підготовки текстових 

документів та електронних презентацій. 

2.1.Сучасне програмного забезпечення персонального комп'ютера та його 

класифікація.  

2.2.Особливості підготовки текстових документів у середовищі MS Word. 

2.3.Ієрархічна структура та основні елементи текстового документу.  

2.4.Технологія створення великого  текстового документу.  

2.4.Системи електронного перекладу та оптичного розпізнавання. 

2.5.Електронна презентація. Технологія  створення, редагування та 

форматування електронної презентації. Використання мультимедійних 

презентацій для представлення економічної інформації/ 

 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні технології обробки даних для 

підготовки прийняття управлінських рішень. Мережні технології 

обробки даних. 

Тема 3. Комп’ютерні інформаційні технології на базі табличного 

процесора MS EXCEL.  

3.1.Методи та засоби обробки табличних економічних даних. 

3.2.Створення, редагування та форматування електронних таблиць.  

3.3.Проведення розрахунків, адресація даних, використання майстра функцій.  

3.4.Створення, редагування і форматування графіків та діаграм.  

3.5.Динамічний зв'язок даних та засоби групового редагування. 

3.6.Робота з масивами.  

3.7.Функції для відбору даних та для роботи з датою і часом.  

3.8.Робота з базами даних у середовищі. Зведені таблиці. 

3.9.Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Автоматизація 

додатків.  



Тема 4. Використання глобальної мережі internet. 

4.1. Основні поняття глобальної мережі internet. 

4.2. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. 

4.3 Сумісна робота над документами, з використанням глобальної мережі. 

4.4. Архівація даних, формати графічних даних, гібридні формати 

збереження даних. 

10. Рекомендована література 

 

1. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - К.:Каравела, 2008. 

- 640 с.  

2. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена Веденеева . ─ 

СПб. и др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека пользователя ) . ─ 978-5-

388-00071-2  

3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп'ютерних 

технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 

2006. - 672 с.  

4. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; - 

К.:Каравела,2007. - 240 с.  

5. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

6. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. 

ред. М. В. Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

7. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. посіб./С. Д. 

Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.  

9. Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і 

науки України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - К.:Центр учб. л-

ри, 2011. – 576 с.  

10. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та 

комп‘ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 486 с.  

 

 

 

 



МІКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 

теоретичними основами мікроекономічного аналізу поведінки суб‘єктів 

ринку, оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних 

господарських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  

основних понять, категорій і інструментів мікроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл мікроекономічного напряму, 

теорій та концепцій мікроекономічної науки; 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем 

мікрорівня у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб‘єктів (споживача 

та виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 

мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 

ринку. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв‘язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на мікрорівні; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні 

мікромоделі; 

вміти виконувати економічні розрахунки і самостійно робити 

висновки, пов‘язані з аналізом причинно-наслідкових зав‘язків, що 

визначають економічний вибір, та обґрунтуванням раціональної поведінки 

економічних мікросуб‘єктів у ринкових умовах; 

вміти застосовувати навички альтернативного мислення і аналізу 

альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності 

економічних суб‘єктів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи економічних систем мікрорівня; 

здатність за результатами аналізу причинно-наслідкових зав‘язків, що 

визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 

мікросуб‘єктів, обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у 

ринкових умовах; 

здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та 

навички мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки 

механізму і заходів господарчої та соціальної політики фірми. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань,  

задач; публікаціѐ тез доповідей, статей; виконаннѐ індивідуального завданнѐ 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

        7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
за вибором внз 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 2 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 
Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,54 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Проданова Л.В.,к.е.н., доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія ринку. Теорія поведінки суб’єкта 

економічної діяльності 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 



1.1. Мікроекономіка як наука та складова сучасної економічної теорії. 

1.2. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 

1.3. Мікросистема та її основні характеристики. 

 

Тема 2. Ринок та його механізм: мікроекономічний аналіз 

2.1. Ринок та ринкова система: особливості мікроекономічного аналізу. 

2.2. Ринковий попит та закон попиту.  

2.2. Ринкова пропозиція та закон пропозиції. 

2.3. Ринкова рівновага. Моделі ринкової рівноваги. 

 

Тема 3. Теорія еластичності 

3.1. Теорія еластичності. Поняття, види та показники еластичності. 

3.2. Еластичність попиту. 

3.3. Еластичність пропозиції. 

3.4. Практичне застосування теорії еластичності. 

 

Тема 4. Теорія поведінки споживача 

4.1. Корисність і попит. 

4.2. Бюджетна лінія і оптимум споживача.  

4.3. Рівновага споживача: кардиналістський і ординалістський підходи. 

4.4. Ефект доходу та ефект заміщення. 

 

Тема 5. Теорія поведінки виробника. Підприємство як 

мікроекономічний суб’єкт 

5.1. Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукт. 

5.2. Заміщення факторів виробництва. Оптимальна комбінація ресурсів. 

5.3. Розширення виробництва. Лінія зростання й віддача від масштабу. 

Тема 6. Витрати виробництва 
6.1. Витрати: їх суть та види. Підходи до визначення витрат 
підприємства. 

6.2. Прибуток і дохід 
6.3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 
6.4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур. Загальна рівновага 

Тема 7. Основи теорії ринкових структур. Досконала конкуренція 

7.1. Ринкова структура і принцип максимізації прибутку фірми. 

7.2. Досконала конкуренція. 

7.3. Переваги і недоліки досконалої конкуренції. 

Тема 8. Недосконала конкуренція. Чиста монополія 

8.1. Основні умови виникнення монополії та її види. 

8.2. Рівновага монополії у короткостроковому періоді. 

8.3. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. 

8.4. Показники монопольної влади. 

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції 

9.1. Монополістична конкуренція та її основні риси. 



9.2. Визначення ціни і обсягу виробництва. 

9.3. Витрати монополістичної конкуренції. 

9.4. Нецінова конкуренція. 

Тема 10. Олігополістичний ринок 

10.1. Ознаки олігополістичного ринку. 

10.2. Форми поведінки фірм в умовах олігополістичних структур. 

10.3. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на ринку олігополії. 

Тема 11. Ринки факторів виробництва 

11.1. Основи дослідження ринку ресурсів. 

11.2. Ринок землі і природних ресурсів. 

11.3. Ринок праці. 

11.4. Ринок капіталу. 

Тема 12. Загальна рівновага і ефективність ринкової системи 

12.1. Аналіз загальної рівноваги. 

12.2. Ефективність обміну. 

12.3. Ефективність виробництва. 

12.4. Загальна рівновага і економіка добробуту. 

10. Рекомендована література 

 
1. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Мікроекономіка: Підручник. – К.: Хай-Тек прес, 

2012. – 560 с. 

2. Економічна теорія. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. 

— К. : Знання, 2012. — 134 с.  

3. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. / 

О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 

с. 

4. Косік А. Ф. Мікроекономіка : Навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. 

Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. 

– 438 с. 
5. Кулішов, В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навчальний 

посібник/ В. В. Кулішов. - 3-тє вид., стер.. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 332 с.  

6. Максименко І. А. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: 

навч. посібник / І. А. Максименко, І. М. Бурдейний, Н. П. Мацелюх. – Чернівці: Прут, 

2011. – 424 с.  

7. Мікроекономіка і макроекономіка: навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

(за інтегрованими навчальними планами) денної та заочної форм навчання / 

Л.В.Проданова, О.М. Кінько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 161 с. 

8. Мікроекономіка і макроекономіка (теоретичні основи і 

навчальний тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» денної та заочної форм навчання / Л.В.Проданова, 

О.О.Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 172 с. 

9. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навч. посіб. / Л. Д. 

Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 

с. 

10. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов./ Р. 

Нуреев – М.: издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 2010. – 572 с. 



ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВО  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань про 

систему світового туризму, особливості та тенденції сучасного розвитку 

світової індустрії туризму. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

типізацією та класифікацією туризму;  

соціопрсихологічні аспекти діяльності учасників туристичного бізнесу; 

основні туристичні організації світу та напрямки туристичної політики 

України. 

 

застосування знань і розумінь: 

визначення соціально-економічної ролі туризму, вивчення тенденцій 

розвитку світового туризму,  

дослідження сутності категорії туризму та класифікацій світового 

туризму. 

 

формування суджень: 

здатність до аналізування цілей та завдань в галузі світового туризму, 

здатність до характеристики ринку світового туризму,  

дослідження географічних факторів розвитку світового туризму та 

географії світових туристичних потоків, 

визначення структури індустрії світового туризму, характеристика 

сутності, структури та інструментів державного регулювання світового 

туризму, 

вивчення сутності та напрямків туристичної політики держави. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 



6. Мова викладання: 

Українська,російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 

24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 2 
Напрям підготовки 

241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й  

Лекції: 

26 год. . 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 98 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Сорочан В.О., асистент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Вступ до світового туризму. 

1. Основні поняття  світового туризму  як системи. 

1.1.  Системний підхід до визначення туризму 

1.2. Категорії туризму 

1.3. Суб‘єкти світового туризму 

1.4. Мотиви та цілі туризму 

1.5 Класифікація світового туризму 

2. Світовий туризм як соціально-економічне явище. 

2.1. Сучасний стан туризму 

2.2. Значення та соціально-економічна роль світового туризму 

2.3. Фактори розвитку світового туризму 

2.4. Тенденції розвитку сучасного туризму 

3. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 

3.1. Цілі та задачі співробітництва в галузі туризму 

3.2. Двостороннє співробітництво 

3.3. Багатостороннє співробітництво 



3.4. Основні міжнародні туристичні організації 

Змістовий модуль ІІ. Система світового туризму. 

4. Ринок міжнародного туризму 

4.1. Особливості ринку міжнародного туризму 

4.2. Світовий та регіональний ринки міжнародного туризму 

4.3. Методи визначення туристичного попиту 

4.4. Методи сегментації попиту на туристичні послуги 

5. Географія світового туризму 

5.1. Географічні фактори розвитку світового туризму 

5.2. Географія світових туристичних потоків 

5.3. Географія видів міжнародного туризму 

6. Світовий туризм як індустрія. 

6.1. Структура індустрії світового туризму 

6.2. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення  

6.3. Класифікація підприємств харчування 

6.4. Інформаційно-екскурсійне обслуговування в сфері міжнародного туризму 

6.5. Транспортні засоби в світовому туризмі 

7. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності. 

7.1. Сутність, структура та інструменти державного регулювання туризму 

7.2. Правове регулювання міжнародної туристичної діяльності в різних країнах 

7.3. Сертифікація та стандартизація в міжнародному туризмі 

7.4. Ліцензування та податкове регулювання міжнародної туристичної діяльності 

7.5. Туристична політика держави.� 

 

10. Рекомендована література   

1. Александрова А.Ю.  Международный туризм: Учебник/ А.Ю. 

Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с. 

2. Большой глоссарий терминов международного туризма/ The Great 

Glossary of Terms for the International Tourism/ Под ред. М.Б. Биржакова., 

В.И. Никифорова. – СПб.: «Издательский дом «Герда», 2002. – 704 с. 

3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учебное пособие/ В.Ю. 

Воскресенский. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 255 с. 

4. Данильчук В.Ф.- Мировой рынок услуг турбизнеса Донецк,2000.-146с 

5. Долматов Г.М.  Международный туристический бизнес:история, 

реальность и перспективы.-  Ростов н/Д.:Феникс, 2001 . - 320с.        

6. Международный туризм. М.:Финансы и статистика, 2000 . – 400 с. 

7. Азарян Е. М.  Международный туризм: состояние и перспективы 

развития Донецк, 2005 . – 28 с.                                                                              

8. Голиков, А.  П.  География мирового хозяйства: учебное пособие  / 

Голиков    А. П.,    Грицак    Ю. П.,    Казакова    Н. А.,    Сидоров    В. И. ; 

Под ред. А. П. Голикова. - К. : Центр учебной литературы, 2008. - 192 с 

9. Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма: Учебно-

практическое пособие. – К.: Кондор, 2004. – 486 с. 

10. Квартальнов В.А. Международный туризм: политика развития: 

Учеб.пособие М.:"Советский спорт", 1998 . - 142с.                 



 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок та вмінь з технології продукції 

ресторанного господарства, розвиток навиків самостійного аналізу 

технологічних процесів виробництва продуктів харчування, їх відповідності 

вимогам з метою отримання продукції високої якості. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та визначень, що використовуються у технології 

продукції ресторанного господарства; 

розробки технологічних процесів виробництва напівфабрикатів та 

готової кулінарної продукції; 

розрахунку витрат сировини та виробничих рецептур; 

засобів управління технологічними процесами з метою отримання 

продукції високої якості, контролю за відповідністю параметрів 

технологічного процесу заданим; 

забезпечення високого рівня якості готової продукції, контролю якості 

та оцінки сировини, напівфабрикатів та готової кулінарної продукції. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні знання; 

уміння проводити оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів та готової кулінарної продукції з точки зору можливості  

уміння із вдосконалення технологічних операцій та забезпечення 

високої якості продукції;  

корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від 

наявності та якості сировини; 

уміння науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних 

процесів виробництва продукції, що забезпечують високу ефективність 

виробництва та якість готової продукції. 

 

формування суджень: 

здатність планувати технологічний процес виробництва; 

здатність впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

здатність розробляти технологічну документацію; 

здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню 

сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 9 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

Модулів - 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів - 6 2 - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

270 

3,4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента - 10 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

56 год. - 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

71 год. - 

Самостійна робота 

143 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: екзамен, 

курсова робота 

 

8.Викладач 

Никифоров Р.П., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 



 

Модуль 1. 

 

Змістовий модуль 1.  

1. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна 

проблема. Фізіолого-гігієнічні основи харчування 

1.1. Роль технології продукції ресторанного господарства в розвитку 

готельно-ресторанного комплексу України 

1.2. Фізіологічні основи раціонального та адекватного харчування, 

диференційоване харчування різних груп населення 

1.3. Характеристика основних продуктів харчування та їх компонентів. Роль 

поживних речовин та їх нормування у раціонах харчування 

 

2. Основні поживні речовини харчових продуктів та їх зміни  

в процесі технологічної обробки 

2.1. Характеристика білків як компонентів сировини для виробництва 

продукції власного виробництва ЗРГ 

2.2. Характеристика ліпідів як компонентів сировини для виробництва 

продукції власного виробництва ЗРГ 

2.3. Характеристика вуглеводів як компонентів сировини для виробництва 

продукції власного виробництва ЗРГ 

2.4. Зміна кольору та формування вкусо-ароматичного комплексу при 

тепловій обробці 

2.5. Характеристика вітамінів та мінеральних речовин як компонентів 

сировини для виробництва продукції власного виробництва ЗРГ 

 

Змістовий модуль 2.  

3. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної 

продукції 

3.1. Технологія напівфабрикатів різного ступеня готовності,  

що виготовляються в ЗРГ 

3.2. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної 

продукції 

3.3. Технологія напівфабрикатів з борошна 

3.4. Особливості технології охолоджених і швидкозаморожених 

напівфабрикатів різного ступеню готовності 

3.5. Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, 

що виготовляються в ЗРГ 

 

4. Технологія  виробництва  перших страв,  соусів та других страв та 

кулінарних виробів з продуктів рослинного походження 

4.1. Загальна характеристика  та класифікація супів. Напівфабрикати для 

перших страв 

4.2. Технологічні принципи приготування супів заправних 



4.3. Технологічні принципи приготування супів пюреподібних, прозорих та 

холодних. 

4.4. Технологічні принципи приготування супів української кухні та інших 

супів в національних кухнях 

4.5. Діагностика технологічних процесів виробництва супів на підставі 

аналізу потенційних ризиків. 

4.6. Загальна характеристика  та класифікація соусів. Напівфабрикати для 

соусів 

4.7. Технологічні принципи приготування соусів з загусниками 

4.8. Технологічні принципи приготування соусів без загусників 

4.9. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з овочів 

4.10. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з круп, бобових 

та макаронних виробів 

 

 

Модуль 2. 

 

Змістовий модуль 1.  

1. Технологія виробництва холодних страв та закусок, других страв та 

кулінарних виробів з м’яса та птиці 

1.1. Інноваційні підходи до складання меню 

1.2. Технологічні принципи приготування та діагностика технологічних 

процесів приготування  холодних страв та закусок 

1.3. Технологічні принципи приготування страв з м‘ясопродуктів 

 

2. Технологія виробництва других страв та кулінарних виробів з птиці, 

гідробіонтів, сиру та яєць 

2.1. Технологічні принципи приготування страв з птиці та дичини 

2.2. Технологічні принципи приготування страв з гідробіонтів 

2.3. Технологічні принципи приготування страв з сиру та яєць 

 

3. Технологія виробництва борошняних страв, виробів з дріжджового 

тіста та десертної продукції 

3.1. Технологічні принципи виготовлення борошняних страв 

3.2. Технологічні принципи виготовлення виробів з дріжджового тіста 

3.3. Технологічні принципи приготування десертної продукції 

 

Змістовий модуль 2.  

4.  Організація контролю якості продукції ресторанного господарства 

4.1. Актуальні проблеми забезпечення якості продукції ресторанного 

господарства 

4.2. Основні елементи системи вхідного, виробничого та вихідного контролю 

в ресторанному господарстві 

4.3. Нормативне забезпечення контролю якості 



4.4. Правила розробки та затвердження нормативних документів якості 

продукції  

4.5. Сучасні підходи комплексної оцінки якості й безпеки харчової продукції 

4.6. Естетика оформлення продукції ресторанного господарства 

4.7. Органолептичний аналіз. Тестування за сенсорними здібностями. 

4.8. Методи дегустаційного аналізу. Порядок проведення бракеражу 

продукції 

4.9. Вимоги до функціонального призначення продукції ресторанного 

господарства 

4.10. Поняття про вірогідність контролю якості. Методика добору й 

підготовки проб 

4.11. Методи визначення технологічних показників якості сировини 

4.12. Особливості контролю якості напівфабрикатів 

4.13. Методи контролю вірності проведення технологічного процесу 

4.14. Ідентифікація та фальсифікація продукції ресторанного господарства 

4.15. Поняття про експрес-методи дослідження 

4.16. Сучасні методи контролю якості продукції ресторанного господарства 

 

10. Рекомендована література 

1. Баранов В.С. Технология производства продукции общественного 

питання / В.С.Баранов, А.И. Мглинец, Л.М. Алешина и др. – М.: 

Экономика, 1986. – 400 с. 

2. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты по курсу «Технология 

производства продукции общественного питания» / А.Ф. Коршунова. – 

Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 44 с. 

3. Коршунова А.Ф. Технологія продукції ресторанного господарства: 

навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» / Г.Ф.Коршунова, С.К.Ільдірова, 

Н.А.Федотова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 302 с. 

4. Ловачева Г.Н. Стандартизация и контроль качества продукции / Г.Н. 

Ловачева, А.И. Мглинец, Н.Р. Успенская. М.: Экономика, 1990 г. – 216 с. 

5. Методика разработки рецептур на новые и фирменные блюда (изделия) на 

предприятиях общественного питания. – М.: ВНИИООП, 1991 – 19с. 

6. Ратушный А.С. Технология продукции общественного питання в 2-х 

томах  / А.С. Ратушный и др. М: Мир, 2004. – 303 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – Киев: АСК, 1998. – 651 с. 

8. Вкусные блюда на каждый день. – Эксмо-Пресс, 1998 – 320 с. 

9. Коршунова А.Ф. Етнічні кухні: підручник для студентів напряму 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Г.Ф.Коршунова, 

Н.М.Варваріна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 

10. Коршунова А.Ф. Использование грибов в питании / А.Ф.  Коршунова – 

Донецк: ДонГУЭТ, 2001. – 48 с. 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації ресторанного господарства в сучасних 

умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

напрямків і тенденцій розвитку підприємств ресторанного 

господарства; 

стану інфраструктури ресторанного господарства; 

організації виробництва та обслуговування закладів ресторанного 

господарства різних типів та класів; 

наукової організації праці, нормування праці, оперативного планування 

виробництва; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати сучасні тенденції розвитку підприємств 

ресторанного господарства; 

уміння ідентифікувати критерії планування відкриття нових закладів 

ресторанного господарства; 

уміння виділяти шляхи підвищення ефективності використання 

матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства; 

уміння моделювати виробничо-торговельну структуру закладів 

ресторанного господарства з метою одержання оптимального процесу 

трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

підприємств ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань, 

задач; публікаціѐ тез доповідей, статей; виконаннѐ індивідуального завданнѐ 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -10; 

для заочної форми 

навчання - 16 

Галузь знань: 24  

"Сфера 

обслуговування" 
 

нормативна 

Рік підготовки: 

3-й 2,3,4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

241 "Готельно-

ресторанна справа" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 5,6-й 4,6,7-й  

Лекції: 

69 год. 28 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсова робота 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 18 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 300 

45 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 160 год. 428 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

курсова робота, екзамен 

 

8. Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи організації виробничої діяльності 

підприємств ресторанного господарства 

 

Тема 1. Основи організації підприємств харчування 

1.1 . Загальні напрямки і тенденції розвитку підприємств ресторанного 

господарства. Його функції. 

1.2 Стан інфраструктури ресторанного господарства. 



1.3 Види підприємств харчування і принципи організації їх діяльності. 

1.4 Виробничо-торговельна структура підприємств харчування. 

 

Тема 2. Основи наукової організації праці, нормування праці, 

оперативне планування виробництва 

2.1. Виробнича інфраструктура. 

2.2. Оперативне планування на підприємствах з повним циклом. 

2.3. Основи наукової організації праці на підприємствах харчування. 

2.4. Нормування праці на підприємствах харчування. 

 

Змістовий модуль 2. Організація виробничих процесів в закладах 

ресторанного господарства 

Тема 1. Основи організації централізованого виробництва 

напівфабрикатів для підприємств харчування 

1.1. Організація  постачання,  складського  і  тарного господарства на 

підприємствах харчування. 

1.2. Логістична діяльність підприємства харчування. 

1.3. Договірні стосунки із постачальниками. 

1.4. Організація складського господарства на підприємствах харчування. 

1.5. Організація тарного і транспортного господарства. 

 

Тема 2. Організація роботи заготовочних цехів підприємств харчування 

з повним виробничим циклом, цехів по доведенню н/ф та кулінарних 

виробів до готовності. 

2.1. Організація роботи заготівельних цехів. 

2.2. Організація роботи овочевого цеху. 

2.3. Організація роботи м'ясного та рибного цехів. 

2.4. Організація роботи доготовочного цеху. 

2.5. Організація роботи гарячого та холодного цехів. 

2.6. Організація роботи спеціалізованих цехів. 

 

Змістовий модуль 3.  Номенклатура послуг і загальні вимоги до 

організації обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 

Тема 1. Загальні правила обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

1.1. Підготовка приміщень підприємства харчування до обслуговування. 

1.2. Попередня сервіровка столів. 

1.3. Аранжування столу. 

1.4. Правила етикету поведінки за столом. 

 

Тема 2. Особливість організації обслуговування споживачів в різних 

типах закладів харчування 

2.1. Характеристика загальних вимог до послуг з організації споживання і 

організації обслуговування. 



2.2. Види додаткових послуг ресторанного господарства. 

2.3. Методи і форми обслуговування. 

2.4. Характеристика професійно-кваліфікаційного складу працівників 

торгової групи приміщень. 

 

Змістовий модуль 4. Організація банкетів та прийомів 

 

Тема 1. Організація та проведення банкетів на підприємствах 

харчування 

1.1. Види банкетів. 

1.2. Банкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 

1.3. Банкет за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 

 

Тема 2. Організація та проведення прийомів на підприємствах 

харчування 

2.1. Комбіновані банкети і прийоми.  

2.2. Прийом «Бокал шампанського»  

2.3. Прийом «Шведський стіл». 

 

Тема 3. Професійний етикет та етикет поведінки за столом. 

3.1. Поняття професійної етики та етикету. 

3.2. Етикет поведінки за столом. 

 

10. Рекомендована література   

1. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

2. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення. 

3. ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. 

4. ДСТУ 3390-95 «Громадське харчування. Кулінарна продукція, яка 

реалізується населенню» 

5. ГОСТ 30524-97 «Громадське харчування. Вимоги до обслуговуючого 

персоналу» 

6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. 

Общие требования. 

7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30389-95. Общественное питание. 

Классификация предприятий. 

8. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної 

торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністра зовнішніх 

економічних зв`язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349. 

9. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із 

споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.04.94 р. № 215. 

10.  Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах 

харчування. Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання 

спеціальності «Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 

с 



ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ 

 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – опанування 

студентами теоретичних основ організації роботи підприємств готельно-

ресторанного господарства у відповідності до вимог Державного санітарного 

законодавства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

 організацію державного санітарного нагляду за діяльністю підприємств 

готельно-ресторанного господарства; 

 основні гігієнічні принципи виробництва кулінарної продукції та їх 

завдання у системі ресторанного господарства; 

 профілактичні заходи щодо виникнення харчових отруєнь та кишкових 

інфекцій у підприємствах ресторанного господарства; 

 сучасні підходи до використання новітніх галузевих досягнень щодо 

створення умов дотримання санітарних вимог в технологічному 

процесі виробництва кулінарної  продукції.  

 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- практично забезпечити дотримання санітарного режиму і санітарно-

гігієнічні вимоги до ведення технологічного процесу с метою 

забезпечити профілактичні заходи виникнення харчових отруєнь та 

кишкових інфекцій у підприємствах готельно-ресторанного 

господарства. 

 

формування суджень: 

 здатність використовувати знання основ санітарного законодавства для 

раціональної організації технологічного процесу, попередження 

виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань; 

 здатність до ознайомлення з науково-обгрунтованими  санітарно-

гігієнічними вимогами до чинників зовнішнього  середовища, 

розміщення, планування та утримання підприємств готельно-

ресторанного господарства, а також санітарного нагляду за діяльністю  

підприємств готельно-ресторанного господарства, навчити їх 

самостійно працювати з відповідною санітарною документацією, 

адміністративною та юридичною відповідальністю за порушення 

чинного санітарного законодавства; 



 здатність до опанування майбутнім спеціалістом галузі, важливість 

дотримання поточності виробництва, дотримання санітарного режиму 

та особистої гігієни для збереження здоров‘я персоналу та споживачів.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань, 

задач; публікаціѐ тез доповідей, статей; виконаннѐ індивідуального завданнѐ 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -5; 

для заочної форми 

навчання – 3 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліни самостійного вибору 

навчального закладу. 
Обов‘язкова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й 4-й  

Лекції: 

45 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150/90 

-  -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

10 

 75 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 



Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Державний санітарний нагляд у закладах готельно-

ресторанного господарства, Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення 

та об'ємно-планувальних рішень, проектування і будівництва закладів 

готельно-ресторанного господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

факторів навколишнього середовища, які формують мікроклімат 

підприємств готельно-ресторанного господарства.  

 

Тема 1. Органи і служби Державного санітарного нагляду Міністерства 

охорони здоров'я України. Основні напрямки попереджувального і поточного 

державного санітарного нагляду за підприємствами готельно-ресторанного 

господарства. 

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об
!
ємно-планувальних 

рішень, проектування і будівництва закладів готельно-ресторанного 

господарства. 

Тема 3. Гігієнічна оцінка деяких фізичних і хімічних властивостей повітря. 

Гігієнічна оцінка якості води. Гігієнічні вимоги до водопостачання 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Гігієнічні вимоги до 

очищення підприємств ресторанного господарства від рідких і твердих 

відходів. Гігієнічна оцінка і нормування природного і штучного освітлення в 

різних приміщеннях підприємств ресторанного господарства. Гігієнічна 

оцінка опалювальних систем і нагрівальних приладів. Значення і гігієнічна 

оцінка різних типів вентиляції підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

 

Змістовий модуль 2. Санітарні вимоги до обладнання і утримання 

підприємств. Санітарно-гігієнічна оцінка харчових продуктів і їхнє 

епідеміологічне значення. 

 

Тема 1. Поняття про санітарний режим підприємств ресторанного 

господарства. Санітарно-епідемічні "фактори ризику" у підприємствах 

ресторанного господарства. Санітарні вимоги до утримання території і 

приміщень підприємств ресторанного господарства. Санітарні вимоги до 

миття столового і кухонного посуду. Попереджувальна і поточна 

дезинсекція. Попереджувальна і поточна дератизація. Особиста гігієна і 

гігієна праці працівників ресторанного господарства. Профілактичні медичні 

обстеження. 

Тема 2. Класифікація харчових продуктів по їхньому якісному стану. 

продуктів. Санітарно-гігієнічна і епідеміологічна оцінка м'яса і м'ясних 

продуктів, риби і рибних виробів, молока і молочних продуктів, овочів, 

фруктів, ягід. 

 



Змістовий модуль 3. Санітарні вимоги до транспортування, приймання і 

збереження харчових продуктів. Санітарні вимоги до кулінарної обробки 

харчових продуктів, збереження, роздачі і приймання готовій їжі. 

Кишкові інфекції, харчові отруєння і їхня профілактика. Гельмінтози і 

їхня профілактика.  

Тема 1. Санітарні вимоги до транспортування, приймання і збереження 

харчових продуктів. Санітарні вимоги до механічної обробки м'яса, риби, 

овочів, субпродуктів. 

Тема 2. Гігієнічні вимоги до теплової обробки продуктів, її роль в одержанні 

нешкідливої продукції. Санітарні умови реалізації готової їжі і терміни її 

збереження. Санітарні вимоги до прийому їжі і обслуговуванню відвідувачів 

у базовому підприємстві ресторанного господарства і відпустці у філії, 

роздавальні пункти, буфети та ін. 

Тема 3. Умови виникнення і поширення інфекційних хвороб. Кишкові 

інфекції їхня профілактика. Зміст поняття "Харчові отруєння" і їхня 

класифікація. Умови, необхідні для виникнення, бактеріальних харчових 

отруєнь. Загальні міри профілактики харчових отруєнь бактеріального 

походження. 

Тема 4. Мікотоксікози і їхня профілактика. Отруєння продуктами 

рослинного і тваринного походження отрутними по своїй природі, і їхня 

профілактика. Отруєння продуктами рослинного і тваринного походження, 

отрутними за певних умов, їхня профілактика. Отруєння домішками хімічних 

речовин до харчових продуктів, їхня профілактика. Гельмінтози і їхня 

профілактика. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Положение о государственном санитарно-эпидемическом надзоре в 

Украине от 22.06.99 г №1109 

2. Ванханен В.В., Ванханен В.Д.,Ципріян В.І. Нутріціологія: Підручник. – 

Донецьк: Донеччина, 2001. 474 с. 

3. Нелепа А.Е. Гигиена и санитария предприятий ресторанного хозяйства: 

Учебное пособие для студентов специальности 6.091711 «Технология 

питания» дн. и заоч. форм обучения. /Ванханен В.Д., Лытко С.Б. (Под 

ред. В.Д. Ванханена) – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – 210 стр. 

4. Нелепа А.Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства: 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091711 ―Технологія 

харчування‖ дн. і заоч. форм навчання /Ванханен В.Д., Литко С.Б. (Под 

ред. проф. В.Д. Ванханена) – Донецьк: ДонНУЄТ, 2009. – 212 стор. 

5. Нелепа А.Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства: 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.091711 ―Технологія 



харчування‖ дн. і заоч. форм навчання /Ванханен В.Д., Литко С.Б. – 2-е 

вид., допов. і перероб. -Донецьк: ДонНУЄТ, 2012. – 230 стор. 

6. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая 

кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие молочное 

мороженое. "СанПин" 42-123-5777-91.-М.:1991г.  

7. Временный гигиенический норматив для предприятий общественного 

питания. –ВГН 4. 4. 5.006-99. Издание официальное. –Донецк: ОблСЭС, 

1999. 46 с. 

8. Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных 

химических веществ. Габович Р.Д., Припутина Л.С.-К.:Здоров'я, 1987., 

248 с. 

9. Инструкция о порядке согласования ассортимента пищевых продуктов 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 

службы. – И 4.4.4.4.5.4.6. 06 – 2001.Издание официальное. –Донецк: 

ОблСЭС, 2001. 14 стр. 

10. Нелепа А.Є. Гігієна і санітарія [Текст]: методичні вказівки і завдання по 

виконанню контрольної роботи студентами в умовах ЕСТS для 

студентів напрямку підготовки – 6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа» заоч. форм. навчання /А.Є. Нелепа, М-во освіти і науки України, 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. 

технології харчування. – Донецьк: [ДонНУЄТ], 2011 р. 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО  

І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – підготовка студентів до 

виробничо-технологічної діяльності, пов'язаної з харчовими виробництвами. 

Оволодіння студентами навичками проектування елементів обладнання, 

методами їх розрахунку, оформлення тестових та графічних матеріалів у 

відповідності з вимогами стандартів ЄСКД. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

Ознайомити студентів з основними принципами організації проведення 

процесів харчових виробництв, їх закономірностями та з апаратурним 

оформленням процесів; 

- забезпечити засвоєння студентами методик розрахунку процесів 

та апаратів; 

- навчити студентів обґрунтовувати пропозиції з удосконалення 

технологічних процесів та апаратів; 

- осмислення глибини окремих питань (частин) матеріалу, що 

повинно заставити студента більш свідомо підійти до вивчення цих частин; 

розуміння незавершеності дисципліни як в науковому, так і в 

методичному плані, тобто її розвитку. 

формування суджень: 

сортувально-калібрувального та мийного обладнання;  

картоплечистки періодичної та безперервної дії;  

овочерізки;  

машини для протирання, нарізання та подрібнення м'яса;  

хліборізок та машин для нарізання гастрономічних продуктів;  

збивальних, перемішуючих та тістомісильних машин;  

посудомийних машин.;  

універсальних приводів. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 2 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 90 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 

Вид контролю: 

 екзамен 

8.Викладач 

Омельченко О.В., к.т.н., доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Класифікація технологічного обладнання. Загальні відомості про 

машину. Електроприводи. 

Тема 1. Загальні відомості про машину. 

Тема 2. Основні вимоги до машин та механізмів. 

Тема 3. Поняття об електроприводах. Універсальні приводи. 

Змістовий модуль 2. Машини для миття посуду. Машини для миття та обробки овочів. 

Сортувально - калібрувальне обладнання. 

Тема 1. Посудомийні машини. 

Тема 2. Машини для миття та обробки овочів. 

Тема 3. Сортувально –калібрувальне обладнання. 

Змістовий модуль 3. Подрібнювальне обладнання. Машини для обробки м’яса риби та 

овочів. 



 Тема 1. Подрібнювальне обладнання. 

Тема 2. Машини для обробки м‘яса та риби. 

Тема 3. Машини для обробки овочів. 

Змістовий модуль 4. Місильно-перемішуюче обладнання, машини для виготовлення 

тіста та крему. 

Тема 1. Місильне обладнання. 

Тема 2. Перемішуюче обладнання. 

Тема 3.Збивальне обладнання. 

Змістовий модуль 5. Варильно - жарочне та водогрійне обладнання. Основи 

теплотехніки. Теплогенеруючі пристрої.  

Тема 1. Варильно - жарочне обладнання. 

Тема 2. Водогрійне обладнання. 

Тема 3. Теплогенеруючі пристрої. 

Змістовий модуль 6. Вагове обладнання. Контрольно-касові апарати. Підйомно- 

транспортне обладнання. 

Тема 1. Вагове обладнання 

Тема 2. Пристрої контрольно-касових машин. Електронні касові машини. 

Тема 3. Підйомно- транспортне обладнання. 

Змістовий модуль 7. Обладнання для роздачі обідів. Марміти. Торговельні автомати. 

Тема 1. Обладнання для роздачі обідів. 

Тема 2. Марміти. Лінії самообслуговування. 

Тема 3. Торговельні автомати. 

10. Рекомендована література   

1. Дейниченко Г.В., Ефимова В. Д., Постнов Г. М. Оборудование предприятий 

питания: Справочник. Харьков: редакция "Мир техники и технологий".  Ч.1.-2002. 

–256с., Ч.2.-2003. –380с. 

1. Улейский Н. Т., Улейская Р. И. Тепловое и механическое оборудование 

предприятий общественного питания. Ростов/Д :"Феникс", 2000. –480с. 

2. Гуляев В. А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания.  

М.: Инфра- М, 2002. –541с. 

3. Механическое оборудование предприятий торговли и общественного 

питания./М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов.-М.,2003.- 464с. 

4. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х т. Т.1 

Механическое оборудование/ В.Д. Елхина и др. М.: Экономика, 1987. 

5. Былинская Н. А., Леенсон Г.Х. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли. М. Экономика, 1980. 

6. Рогов И.А., Горбатов А.В. Физические методы обработки пищевых 

продуктов. М: Пищ. Пром-сть, 1974. – 583с. 

7. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой 

промышленности. Под ред. А.И. Драгилева. М: Агропром издат, 1988.- 399с. 

8. Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика -: Экономика, 1990.-

383с. 

9. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного  

питания. М. : 1999. –250с. 

10. Поперечный А.Н. Процессы аппараты пищевых производств, Донецк, 

ДонДУЕТ,1999.-240с. 

 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 
Мета викладання навчальної дисципліни -  формування системи 

фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

предмета бухгалтерського обліку і основні елементи його методу; 

основи організації бухгалтерського обліку на підприюмствах; 

дослідженнѐ особливостей бухгалтерського обліку основних 

господарських процесів. 

застосування знань і розумінь: 

ведення облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку; 

складання первинних документів й ведення їх бухгалтерської обробки, 

відображання господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку 

виконуванняти записів до облікових регістрів, складання бухгалтерського 

балансу. 

формування суджень: 

вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку,  

набуття вмінь документального оформлення господарських операцій та 

їх відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 



денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS - 5 
Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин -150 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

ступінь: бакалавр 30 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 - 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:  екзамен 

 

8.Викладач 

Штик Ю.В., к.е.н, доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління, 

баланс і рахунки 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.  

1.1 Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 

1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 

1.3. Користувачі бухгалтерської інформації. 

1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку. 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

2.1. Предмет і об‘єкти бухгалтерського обліку 

2.2. Господарські засоби та їх класифікація 

2.3.Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси 

2.4. Методичні прийоми (методика) бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Бухгалтерський баланс. 



3.1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. Структура Бухгалтерського 

балансу. 

3.2. Вплив господарських операцій на баланс. 

3.3. Порядок читання та аналізу балансу. 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

4.1.Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку. 

4.2.Типи рахунків бухгалтерського обліку. 

4.3.Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

4.4.Подвійний запис, його сутність та значення. 

4.5.Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання кореспонденції 

рахунків. 

4.6. Взаємозв‘язок між балансом і рахунками. 

4.7. Синтетичний та аналітичний рахунки. 

4.8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

Змістовий модуль 2. Господарські процеси і план рахунків 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку. 

5.1. Роль та значення класифікації рахунків. 

5.2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

5.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

5.4. План рахунків – як основа організації обліку на підприємстві. 

Тема 6. Документація і інвентаризація. 

6.1.Первинні документи та вимоги щодо їх оформлення. 

6.2. Інвентаризація в системі первинного обліку. 

6.3.Класифікація документів в бухгалтерському обліку. 

Тема 7. Оцінка та калькуляція. 

7.1.     Сутність та значення вартісної оцінки. 

7.2.     Оцінка об‘єктів обліку. 

7.3.     Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

7.4.     Взаємозв‘язок між оцінкою і калькулюванням. 

Тема 8. Облік господарських процесів. 

8.1. Стадії руху господарських засобів і значення їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

8.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання. 

8.3. Оцінка придбаних засобів виробництва: предметів і засобів праці. 

8.4. Облік господарських операцій з надходження засобів і предметів праці. 

8.5. Основні завдання та показники обліку процесу виробництва. 

8.6. Класифікація витрат виробництва. 

8.7. Облік витрат виробництва та калькулювання фактичної собівартості 

продукції. 



Тема 9. Форми бухгалтерського обліку. 

9.1. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку. 

9.2. Меморіально-ордерна форма обліку. 

9.3. Журнал-головна форма обліку. 

9.4. Автоматизована форма обліку. 

Тема 10. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності. 

10.1. Сутність та призначення організації бухгалтерської звітності 

10.2. Порядок складання, подання й оприлюднення бухгалтерської звітності 

10.3. Форми фінансової звітності. 

10. Рекомендована література   

1. Бачинський В. I. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / 

Бачинський В. I. - Л. : "Магнолія 2006", 2010. - 319 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000.– 692 с.   

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. - 

Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с. 

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [ Текст ] : навч. посіб. / В. І. 

Бачинський, П. О. Куцик, Т. В. Попітіч ; М-во освіти і науки України . — Л. : 

Магнолія 2006, 2010 . — 319 с. 

5. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : 

Центр учбової літератури, 2008. — 396 с. 

6. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / Тютюнник П.С., 

Стародубова Г.М., Андрієнко В.О. [та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во 

ХНЕУ, 2008. - 416 с. 

7. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Г. О. Партін [та ін.] ; М-во освіти 

і науки України . - Л. : Магнолія 2006,2009. - 264 с. 

8. Бухгалтерський облік в управлінні підприємтвом [Текст] : монографія / 

за заг. ред. О.М. Губачової ; УКООПСПІЛКА ; Полтав. ун-т споживч. 

кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 337 с. 

9. Бухгалтерський облік і аудит [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. : термінолог. 

укр.-рос.-англ. слов. / [Ю. А. Верига та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — К. : Центр учбової 

літератури, 2013 . — 292 с. 

10. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [ Текст ] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Озеран [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, УКРООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., за ред. В. О. Озерана, П. О. 

Куцика, А. М. Волошина . — Л. : Львів. комерц. акад., 2010 . — 311с. 

 



МАРКЕТИНГ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних і практичних знань з маркетингу, сучасних концепцій його 

розвитку, методологічних та організаційних засад використання. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 системи маркетингу,  цілей системи маркетингу та її учасників; 

 нових тенденцій маркетингової діяльності в суспільстві і світовій 

економіці; 

 організації маркетингового дослідження; 

 методики сегментування ринку; 

 напрямів реалізації маркетингової товарної політики; 

 сутності цінових стратегій; 

 процесу розробки комплексу просування; 

 посередників та процес товароруху; 

процесу ефективного планування маркетингової  діяльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти  програму опитування, розраховувати обсяг  і 

структуру вибірки респондентів, сегментувати ринок, позиціонувати 

товар  на ринку; 

уміння  просувати продукцію і переконувати споживачів 
в її унікальних перевагах; 

уміння аналізувати  конкурентоспроможність продукції і 
розраховувати її рейтинг; 

уміння ефективно використовувати складські, 
матеріальні і людські ресурси, показники роботи складу і 
витрати на утримання складського господарства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань: 24  

"Сфера 

обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 

241 "Готельно-

ресторанна справа" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

26год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

ступінь: бакалавр 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8.Викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 

 

Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни «Маркетинг» 



1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і 
використання маркетингу в умовах ринкових відносин.  
1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни «Маркетинг». 

 

Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції  

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.  

2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика.  

2.3. Принципи і функції маркетингу.  

2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.  

2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу. 

 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, 

класифікація, значення маркетингової інформації. 

3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад.  Сутність і 

класифікація маркетингових досліджень.  

3.4. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних 

досліджень. Процес маркетингових досліджень.  

3.5.Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення 

ринку. 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 

орієнтації: поняття, склад і характеристика.  

4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 

нововведень, етапи розробки нових товарів.  

4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 

 

Тема 5. Маркетингова цінова політика 

5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.  

5.2. Формування маркетингової цінової політики.  

5.3. Методи маркетингового ціноутворення 

 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу 

6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 

 6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.  

6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 

6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  

6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 



 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 

7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, 

функцій.  

7.2. Розробка системи просування в підприємстві.  

7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій.  

7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій. 

7.5.  Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.  

7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 

 

Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства. 

8.1. Організація маркетингу підприємства.  

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 

Кадрове забезпечення служби маркетингу. 

 

Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства 

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.  

9.2. Стратегічний контроль маркетингу.  

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об‘єкти і зміст контролю. 

9.4. Контроль прибутковості. 

 

10. Рекомендована література 

1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – 

Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с. 

2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН ―Загальні вимоги до організації процесу 

проведення навчальних занять‖. 

3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН ―Загальні вимоги до організації методичного 

забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін‖. 

4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН ―Загальні вимоги до організації виконання 

індивідуальних завдань‖. 

5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН ―Загальні вимоги до організації СРС‖. 

6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН ―Загальні вимоги до організації НДРС‖. 

7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН ―Загальні вимоги до організації поточного 

контролю‖. 

8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН ―Загальні вимоги до організації підсумкового 

контролю‖. 

9. ІСУЯ 7.5.1-03.09/УН Інструкція: Критерії забезпеченості дисциплін 

навчально-методичною літературою 

10. ІСУЯ 7.5.1-03.10/УН Інструкція: Загальні вимоги до видання навчально-

методичної літератури 

 



МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 

галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного 

управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

Знання і розуміння 

- Знань щодо основних методик сучасного управлінського мислення та 

системи спеціальних знань у галузі менеджменту; 

- формування розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями;  

- набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

прийняття адекватних управлінських рішень. 

 

Застосування знань і розумінь  

- Уміти визначати сутність основних понять і категорій менеджменту та 

управління; 

- Знати основні принципи та функції менеджменту, системи методів 

управління, змісту процесів та технології управління; 

- Вміти застосовувати основи планування, здійснення мотивування та 

контролювання, організовувати взаємодії та повноваження; 

- Вміти приймати рішення у менеджменті; 

- Віти організовувати інформаційне забезпечення процесу управління, 

керівництва та лідерства, стилів управління; 

 

Формування суджень: 

- спроможність студентів з‘ясовувати причинно-наслідкові зв‘язки в 

організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, 

порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань;  

- роботи посильний внесок в гармонізацію людських відносин;  

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

- розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень;  

- структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації 

виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з 

урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти 

завдання;  

- здійснювати делегування;  

- визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 2 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність: 241 

 "Готельно-ресторанна справа" 
 

Рік підготовки:  

Змістових 

модулів – 2 

3-й  

Семестр 

Загальна 

кількість годин -  

150 

V-й   

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 4 

аудиторних – 52 

самостійної 

роботи  

студента – 68 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 39 год.       год. 

Практичні, семінарські 

26 год.        год. 

Лабораторні 

год.        год. 

Самостійна робота 

 85 год.         год. 

Індивідуальні завдання: 

год. год. 

Вид контролю: ПМК 

 

8.Викладач 

 



9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

ТЕМА 1. Сущность, роль  и методологические основы менеджмента 

1.2. Менеджмент как специфическая сфера человеческой деятельности. 

2.2. Менеджеры и предприниматели – ключевые фигуры рыночной 

экономики. 

3.2. Сущность  и специфика управленческой деятельности. 

4.2. Методология менеджмента. 

 

ТЕМА 2.  Законы, закономерности и принципы менеджмента 

2.1. Законы и закономерности менеджмента. 

2.2. Сущность, природа и роль принципов менеджмента в достижении цели 

организации. 

 

ТЕМА 3. История развития менеджмента 

3.1. Исторические предпосылки возникновения научного управления 

3.2. Подход к науке управления на основе выделения различных школ. 

3.3. Процессный, системный и ситуационный подходы 

3.4. Развитие управленческой науки в Украине 

 

ТЕМА 4. Организации как объекты управления 

4.1. Понятие, признаки и виды организаций.  

4.2. Внутренняя среда организации. 

4.3. Внешняя среда организации: факторы прямого и косвенного воздействия. 

4.4. Жизненный цикл и культура организации. 

4.5. Типы организаций в Украине. 

 

ТЕМА 5. Функции и технология менеджмента 

5.1. Функции менеджмента, их классификация и взаимосвязь. 

5.2. Процесс управления организацией. 

5.3. Технология процесса управления 

 

ТЕМА 6. Планирование как общая функция менеджмента 

6.1. Сущность и содержание планирования как функции менеджмента. 

6.2. Виды планирования в организации. 

6.3. Миссия и цели организации. 

 



ТЕМА 7. Организационная деятельность как общая функция 

менеджмента  

7.1. Сущность организационной деятельности и ее место в системе 

управления. 

7.2. Полномочия, обязанности, ответственность. Делегирование полномочий. 

7.3. Сущность, основные элементы и виды организационных структур. 

7.4. Построение организационных структур управления. 

 

ТЕМА 8. Мотивация как функция менеджмента. 

8.1. Значение человеческого фактора в управлении организацией 

8.2. Общая характеристика мотивации. 

8.3. Содержательные теории мотивации. 

8.4. Процессуальные теории мотивации. 

8.5. Стимулирование труда: цели, принципы, виды, формы. 

 

ТЕМА 9.  КОНТРОЛЬ КАК ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

9.1. Понятие контроля и его место в системе управления. 

9.2. Виды управленческого контроля 

9.3. Сущность и этапы процесса контроля. 

 

ТЕМА 10.  Регулирование как общая функция менеджмента. 

10.1. Понятие регулирования и его место в системе управления. 

10.2. Виды регулирования. 

10.3. Процесс регулирования и его характеристика. 

 

ТЕМА 11. Методы менеджмента. 

11.1. Сущность и классификация методов менеджмента. 

11.2. Характеристика методов менеджмента. 

11.3. Методы менеджмента как результат выполнения функций 

менеджмента. 

 

ТЕМА 12. Управленческое решение в системе менеджмента 

предприятия 

12.1. Управленческое решение как результат управленческой деятельности.  

12.2. Процесс принятия решений. 

13.3. Модели и методы принятия управленческих решений. 

 

ТЕМА 13. Информация и коммуникации в менеджменте 

13.1. Информация, ее виды и роль в менеджменте. 

13.2. Понятие и характеристика коммуникаций. 

13.3. Процесс коммуникаций. 

13.4. Барьеры коммуникаций и пути их преодоления. 

 

ТЕМА 14. Руководство и лидерство 

14.1. Понятие и общая характеристика руководства. 



14.2. Власть и ее источники. Формы власти и влияния. 

14.3. Стиль руководства. Подходы к изучению стилей управления 

 

ТЕМА 15. Ответственность и этика в менеджменте 

15.1. Юридическая и социальная ответственность в менеджменте. 

15.2. Этика в менеджменте. 

 

ТЕМА 16. Организационные изменения и эффективность менеджмента 

16.1. Организационное изменение как объект управления. 

16.2. Понятие и виды эффективности менеджмента. 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Дяченко, Т. О.    Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. 

М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Дяченко ; 

М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т . ─ К. : Кондор, 2010 . ─ 176 

с. 

2. Менеджмент  : навч. посіб. для дистанц. навч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Г. Є. Мошек [та ін.] ; М-во освіти і науки України, за заг. ред. Г. Є. 

Мошека . ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 392 с. 

3. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О. Ф. Балацького, 

О. М. Теліженка. - Суми : Ун. книга, 2009. — Т. 1. - 605 с. 

4. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О. Ф. 

Балацького, О. М. Теліженка. — Суми : Ун. книга, 2009. - Т. 2. - 592 с. 

5. Рульєв, В. А.   Менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. 

Гуткевич ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2011 . ─ 

312 с. 

6. Ярошевич, Н. Б.   Підприємництво і менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : 

рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. екон. спец. / Н. Б. 

Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України . ─ 

Л. : Новий Світ-2000, 2011 . ─ 408 с. 

7. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: 

Монография. – Киев: Центр учебной литературы, 2005. – 648 с. 

8. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004. – 504 с. 

9. Воробйова О.К. Менеджмент: Метод.реком. щодо вивч. дисц. для 

студентів ден. та заоч. від-нь спец „Економіка підприємства‖. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2004. – 73 с. 

10. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю.Оболенский, 

А.Ю. Расіна, Л.Ю. Гордієнко: За ред. А.Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. І 

доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с. 

 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації роботи та управління персоналом 

готельно-ресторанного господарства. 

  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

організації роботи персоналу готельно-ресторанного господарства; 

організації процесу менеджменту персоналу у закладах готельно-

ресторанного господарства; 

особливостей управління персоналом в закладах готельно-

ресторанного господарства; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння організовувати набір, відбір, оцінювання та атестацію 

персоналу; 

уміння управляти людськими ресурсами в системі менеджменту 

підприємства;  

уміння формувати колектив готельно-ресторанного господарства; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність розв‘язувати проблемні та конфліктні ситуації в процесі 

виконання функцій менеджменту персоналу. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань, 

ділова гра; виконаннѐ індивідуального завданнѐ (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 



7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS - 5 

 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліни самостійного вибору 

навчального закладу. 
Обов‘язкова. 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й - 

Лекції: 

26 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 98 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8. Викладач 

Заболотня К.А., асистент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи управління людськими ресурсами  

 

Тема 1. Управління людськими ресурсами в системі менеджменту 

підприємства 

Тема 2. Інструменти аналізу управління людськими ресурсами  

 

Змістовий модуль 2. Управління персоналом готельно-ресторанного 

господарства 

 

Тема 3. Формування колективу готельно-ресторанного господарства і його 

соціальний розвиток 

Тема 4. Партнерство у готельно-ресторанному господарстві 

. 

 



Змістовий модуль 3.  Зміст процесу управління персоналом готельно-

ресторанного господарства 

 

Тема 5. Кадрова політика і кадрове планування  

Тема 6. Організація набору, відбору, оцінювання та атестації персоналу 

готельно-ресторанного господарства 

Тема 7. Управління розвитком і рухом персоналу готельно-ресторанного 

господарства 

Тема 8. Ефективність управління персоналом готельно-ресторанного 

господарства 

 
10. Рекомендована література   

 

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1 // 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 

2004 року, №336. 

2. Про зайнятість населення: закон України // Закони України. Т. 1. – К., – 

1999.- С. 252-268. 

3. Про колективні договори і угоди: закон України // Закони України. Т. 6. 

– К., – 1996.- С. 5-11. 

4.  Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 

закон України // Закони України. Т. 15. – К., 1999. с. 332-343. 

5. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. 

Егоршин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: НИМБ, 2007. – 1100 

с. 

6. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2006. – 464 с. 

7. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. /  В.М. 

Жуковська, І.П. Миколайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: 

Академвидав, 2006. – 606 с. 

8. Михайлова Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.І. Михайлова. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.  

9. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 638 с. 

10. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу поглиблених знань з технології продукції ресторанного 

господарства та у сфері організації ресторанного господарства в сучасних 

умовах.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

характеристики технологічних властивостей основної сировини; 

обґрунтування технологічних процесів з позицій хімії, мікробіології, 

фізики, теоретичних основ технології; 

технології приготування цукрових, марципанових оздоблювальних 

напівфабрикатів, драглеутримуючих оздоблювальних напівфабрикатів, кре-

мів; листкового н/ф та виробів з нього, кексів, рулетів та пряничних виробів; 

заварного, пісочного, горіхового, пухкого н/ф та виробів з них; 

особливостей технологічного процесу виготовлення продукції з 

гідробіонтів та молока; снекової продукції; соусів, заморожених борошняних 

напівфабрикатів; 

апаратного оснащення ліній виробництва, принцип дії окремих 

агрегатів; 

параметрів та вимог до технології виробництва; 

вимог до якості; 

умов та термінів зберігання готової продукції; 

організації кейтерінгового обслуговування та дозвілля в закладах 

ресторанного господарства; 

організації роботи закладів ресторанного господарства в торговельних і 

торговельно-розважальних комплексах; 

організації заміських закладів ресторанного господарства; 

організації обслуговування в закладах ресторанного господарства з 

національними кухнями; 

організації роботи кальян-барів та сигарних домів, літніх майданчиків; 

застосування знань і розумінь: 

уміння організувати та керувати технологічним процесом виробництва 

напівфабрикатів, готових кондитерських виробів та кулінарної продукції; 

уміння науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних 

процесів виробництва продукції, що забезпечують високу ефективність 

виробництва та якість готової продукції; 

уміння оцінювати технологічний процес виробництва напівфабрикатів, 

готових кондитерських виробів та кулінарної продукції з точки зору 

можливості забезпечення їх високої якості. 

уміння розробляти віртуальні моделі закладів ресторанного 

господарства різних типів; 



уміння використовувати набуті знання щодо правил обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства у практичній діяльності; 

уміння розв‘язувати проблемні ситуації в процесі поглибленого 

вивчання функцій виробництва і обслуговування на підприємствах 

ресторанного господарства; 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність до оцінювання рівня рівня організації технологічного процесу 

виробництва продукції та обслуговування споживачів в різних типах 

підприємств ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS  - 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

нормативна 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 7-й 8-й  

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

- 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

39 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 
 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Вид контролю: 

екзамен 



 

8. Викладач 

Никифоров Р.П., Назаренко І.А., к.т.н., доценти 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Технологічні аспекти приготування та сучасні 

напрямки удосконалення кондитерських виробів та оздоблювальних 

напівфабрикатів 

1.1. Сучасні технології цукрових, марципанових оздоблювальних 

напівфабрикатів, листкового н/ф та виробів з нього 

1.2. Сучасні технології драглеутримуючих оздоблювальних напівфабрикатів, 

кремів, заварного н/ф та виробів з нього 

1.3. Технологія горіхового, пухкого н/ф та виробів з них 

1.4. Технологія кексів, рулетів, бісквітного н/ф та виробів з нього 

1.5. Сучасні технології пряничних виробів,  пісочного н/ф та виробів з нього. 

1.6. Сучасні напрямки удосконалення технології кондитерських виробів 

 

Змістовий модуль 2. Технологічні аспекти приготування сучасних видів 

продукції  

2.1. Технологія сучасних видів продукції з гідробіонтів 

2.2. Сучасні технології продукції з молока 

2.3. Сучасні технології снекової продукції 

2.4. Сучасні технології емульсійних та інших видів соусів 

2.5. Сучасні технології заморожених борошняних виробів 

 

Змістовий модуль 3. Організація  роботи сучасних закладів ресторанного 

господарства 

3.1. Організація кейтерінгового обслуговування 

3.2. Організація дозвілля в закладах ресторанного господарстві  

3.3. Організація роботи закладів ресторанного господарства в торговельних і 

торговельно-розважальних комплексах 

 

Змістовий модуль 4. Організація закладів ресторанного господарства 

сучасних концепцій 

4.1. Організація заміських закладів ресторанного господарства 

4.2. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства з 

національними кухнями 

4.3. Організація роботи кальян-барів та сигарних домів 

4.4. Організація роботи літніх майданчиків 

 

10. Рекомендована література   

 



1. Архіпов В.В. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 342 с. 

2. Богомолов О.В. Переработка продукции растительного и животного 

происхождения / О.В. Богомолов, Ф.В. Перцевой. – С.-Петербург: 

ГИОРД, 2001.–245 с. 

3. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і  практики / З.С. 

Варналій, - 4-те вид., стер. — К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. — 302 с. 

4. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

5. Каталог кондитерских и хлебопекарных ингредиентов. – М.: Восход-

запад, 2006. - 80 с. 

6. Каталоги кондвиробів з мастики. – К.: Лебідь, 2006. - 102 с. 

7. Макаренко Л.И. Современные направления оформления кулинарной 

продукции: Уч.пос. / Л.И. Макаренко, С.К. Ильдирова, Р.П. Никифоров. –

Д.: ДонГУЭТ, 2005. -176 с. 

8. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 

Підручник.: для вищ.навч.закл. / За ред. П'ятницької Н.О. – 2-ге вид. 

перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с. 

9. Техника пищевых производств малых предприятий : учеб. пособие / С. 

Т. Антипов, В. Е. Добромиров, A. И. Ключников и др. ; Под ред. акад. 

РАСХН B. А. Панфилова. — М: КолосС, 2007. — 696 с: ил. — (Учеб. и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

10. Шрамко Е. Новые технологи работы с шоколадными массами / Е. 

Шрамко. – М.: ГРЕГ, 2005. – 200с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – полягає у засвоєнні 

студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства 

готельного господарства на ринку, сприйнятті ними готельного господарства 

як невід‘ємної частини сфери туризму України, яка набуває все більшого 

значення в економічному житті країни. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основної нормативно-правової бази щодо діяльності підприємств 

готельного господарства в Україні, основні міжнародні документи, державні 

та громадські органи регулювання туризму та готельного бізнесу в Україні; 

класифікації та типології засобів розміщення, класифікацію готелів за 

рівнем комфорту та особливості їх функціонування відповідно до 

спеціалізацій; 

технологічного циклу обслуговування клієнта в готелі; 

організацію прибиральних робіт в приміщеннях готельного 

підприємства; 

складу служб в готельних підприємствах та їх функції; 

організації надання послуг харчування у готелях та інших засобах 

розміщення; 

організації праці в готельних підприємствах; 

особливості організації діяльності малих готелів; 

 

застосування знань і розумінь: 

застосовувати основні нормативні документи в практичній діяльності 

готельного підприємства; 

організовувати процес обслуговування клієнтів в готелі на всіх стадіях 

технологічного циклу; 

організовувати роботу в основних службах готельного підприємства; 

використовувати в практичній діяльності готелю АСУГ, зокрема 

програмний комплекс «Парус-Готельне господарство»; 

організовувати прибиральні роботи у приміщеннях готельного 

підприємства, 

використовувати професійні матеріали, інвентар, механізми, 

обладнання за призначенням; 

організовувати належним чином послуги з харчування у готельних 

підприємствах залежно від категорії та спеціалізації готельних підприємств; 



організовувати трудовий процес в готельних підприємствах, виходячи з 

принципів раціональної організації праці відповідно до законодавства та 

специфіки праці в готельному господарстві України; 

формування суджень: 

здатність до організації роботи підприємств готельного господарства; 

здатність до регулювання  успішної діяльності на ринку готельних 

послуг. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 10 
Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 3 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 7 2,3-й 2, 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр  

Загальна кількість годин - 

300 

4,5-й 3, 4, 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

4/5 

аудиторних  - 158 

самостійної роботи 

студента  - 202 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 56 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

69 год. 28 (40) год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

175год. 312 (300) год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: курсова робота, 

іспит 



 

8.Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 - Розвиток та нормативно-правове регулювання 

готельної індустрії в Україні 

 

Тема 1. Розвиток готельного господарства в Україні  

Тема 2. Нормативно-правова база діяльності під-приємств готельного 

господарства в Україні 

Тема 3. Основні міжнародні документи щодо  діяльності підприємств 

готельного господарства 

 

Змістовий модуль 2 - Засоби розміщення: класифікація, типологія, 

спеціалізації підприємств. Об’єднання готелів 

 

Тема 1. Класифікація, типологія та вимоги до засобів розміщення в Україні 

Тема 2. Класифікація готелів в Україні за рівнем комфорту 

Тема 3. Спеціалізації готелів 

Тема 4. Готелі в системі клубного відпочинку. Таймшер 

Тема 5. Міжнародні готельні мережі 

 

Змістовий модуль 3 - Технологічний цикл обслуговування клієнта 

готелю 

 

Тема 1. Бронювання номерів 

Тема 2. Реєстрація клієнта 

Тема 3. Обслуговування гостей під час проживання у готелі 

Тема 4. Забезпечення безпеки в готелі 

Тема 5. Виписування з номера і від'їзд гостя 

Тема 6. АСУ. Автоматизація гостьового циклу за допомогою програмного 

комплексу «Парус-Готельне господарство» 

 

Змістовий модуль 4. Організація прибиральних  робіт у приміщеннях 

готельного підприємства 

 

Тема 1.  Організація готельного номеру та його обслуговування 

Тема 2.  Прибиральні роботи у інших приміщеннях готелю 

Тема 3.  Матеріали для прибиральних робіт, інвентар механізми, обладнання 

 

Змістовий модуль 5.  Організація надання послуг харчування у готелі 
 

Тема 1.  Особливості функціонування служби харчування 



Тема 2.  Організація надання послуг харчування у номерах готелю 

Тема 3.  Особливості надання послуг харчування окремим контингентам у 

готелі 

 

Змістовий модуль 6. Організація праці в готельному підприємстві 
 

Тема 1.  Основи організації праці у готелі 

Тема 2.  Посадові інструкції персоналу готельно-ресторанних підприємств 

Тема 3. Тенденції розвитку ринку праці індустрії гостинності 

Змістовий модуль 7. Організація надання готельних послуг у малих та міні-
готелях 
Тема 1.  Діяльність малих готелів в Україні 

Тема 2.  Особливості організації окремих зон у малому готелі 

Тема 3.  Проблеми та перспективи розвитку малих готелів в Україні і за 

кордоном 

 

10. Рекомендована література   

1. Заклади ресторанного господарства. Класифікаціѐ : ДСТУ 4281 : 2004. *Чинний від 
2004-03-31]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с. : табл. – 
(Національний стандарт України).  

2. Про туризм : Закон України : введений в дія з 1.01.2004 р. 
3. Послуги туристичні. Класифікаціѐ готелів : ДСТУ 4269 : 2003. - *Чинний від 2003-12-

23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с. : табл. – (Національний 
стандарт України).   

4. Послуги туристичні. Засоби розміщуваннѐ. Загальні вимоги: ДСТУ 4268 : 2003. - 
*Чинний від 2003-12-23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 10 с. : табл. – 
(Національний стандарт України).  

5. Послуги туристичні. Засоби розміщуваннѐ. Терміни та визначеннѐ : ДСТУ 4527 : 
2006. - *Чинний від 2006-02-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 24 с. : 
табл. – (Національний стандарт України).  

6. Правила користуваннѐ готелѐми й аналогічними засобами розміщеннѐ та наданнѐ 
готельних послуг : введ. 16.03.2004 р. – К., 2004. – 8 с. (Наказ  Державної 
туристичної адміністрації України №19).  

7. Правила обов’ѐзкової сертифікації послуг з тимчасового розміщеннѐ (проживаннѐ). 
: введ. 07.01.2008 р. – К.:  2007. – 23 с. (Наказ  Держспоживстандарту України № 
207).  

8. Об утверждении правил приема и обслуживаниѐ туристов на территории Украины 
: від 06.11.96 р. табл. – (Постанова Кабінету Міністрів Україны). 

9. Про затвердженнѐ типового положеннѐ про дитѐчий оздоровчий заклад : від 
05.02.2004 р.  – К.: 2004. – 7 с. (Наказ  Державного комітету України у справах сім‘ї 
та молоді № 31)  

10.  Лист № 3-Д : від 10.10.2007 р. (Міністерство культури і туризму України, Державна 
служба туризму і курортів). 



ПОГЛИБЛИНЕ ВИВЧЕННЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – студентами теоретичних основ 

організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, 

а й сприйнятті ними готельного господарства як невідємної частини сфери 

туризму України, яка набуває все більшого значення в економічному житті 

країни. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе 

студентам оволодіти навичками організації підприємств готельного 

господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних 

послуг. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

- нормативно-правового регулювання готельної індустрії в Україні; 

- класифікації, типологія та вимог до засобів розміщення в Україні та 

за її межами; 

- класифікації та спеціалізації готелів в Україні, особливості існування 

готелів у системі клубного відпочинку та в міжнародних готельних 

мережах; 

- організації процесу обслуговування на підприємствах готельного 

господарства, особливості обслуговування клієнтів в підприємствах 

різних типів і категорій; 

 

застосування знань і розумінь: 

- застосовувати основні нормативні документи в практичній 

діяльності готельного підприємства; 

- організовувати процес обслуговування клієнтів в готелі на всіх 

стадіях технологічного циклу; 

- організовувати роботу в основних службах готельного підприємства; 

- використовувати в практичній діяльності готелю АСУГ, зокрема 

програмний комплекс «Парус-Готельне господарство»; 

- організовувати прибиральні роботи у приміщеннях готельного 

підприємства, використовувати професійні матеріали, інвентар, 

механізми, обладнання за призначенням; 

- організовувати належним чином послуги з харчування у готельних 

підприємствах залежно від категорії та спеціалізації готельних 

підприємств; 

- організовувати трудовий процес в готельних підприємствах, 

виходячи з принципів раціональної організації праці відповідно до 

законодавства та специфіки праці в готельному господарстві 

України. 

 



формування суджень: 

- здатність організувати послуги харчування у готелях та інших 

засобах розміщення; 

- здатність організувати  працю в готельних підприємствах; 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального 

закладу (обов’язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів), екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -5; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера 

обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу. Обов‘язкова. 
Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 

241 "Готельно-

ресторанна справа" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8  

Лекції: 

30  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

освітньо-кваліфікаційний 

рівень:бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 100 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 2 -  

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

Екзамен 

 

 

8. Викладач 

Попова С.Ю., к.т.н., доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 - Технологічний цикл обслуговування клієнта 

готелю 



Тема 1. Бронювання номерів 

Тема 2. Реєстрація клієнта 

Тема 3. Обслуговування гостей під час проживання у готелі 

Тема 4. Забезпечення безпеки в готелі 

Тема 5. Виписування з номера і від'їзд гостя 

Тема 6. АСУ. Автоматизація гостьового циклу за допомогою програмного 

комплексу «Парус-Готельне господарство» 

Змістовий модуль 2. Організація прибиральних  робіт у приміщеннях 

готельного підприємства 

Тема 1.  Організація готельного номеру та його обслуговування 

Тема 2.  Прибиральні роботи у інших приміщеннях готелю 

Тема 3.  Матеріали для прибиральних робіт, інвентар механізми, обладнання 

 

Змістовий модуль 3.  Організація надання послуг харчування у готелі 

Тема 1.  Особливості функціонування служби харчування 

Тема 2.  Організація надання послуг харчування у номерах готелю 

Тема 3.  Особливості надання послуг харчування окремим контингентам у 

готелі 

 

10. Рекомендована література  

  
1 Заклади ресторанного господарства. Класифікація : ДСТУ 4281 : 2004. [Чинний від 2004-

03-31]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с. : табл. – (Національний стандарт 

України).  

2. Про туризм : Закон України : введений в дію з 1.01.2004 р. 

3. Послуги туристичні. Класифікація готелів : ДСТУ 4269 : 2003. - [Чинний від 2003-12-23]. – 

К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с. : табл. – (Національний стандарт України).   

4. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: ДСТУ 4268 : 2003. - [Чинний від 

2003-12-23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 10 с. : табл. – (Національний 

стандарт України).  

5. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення : ДСТУ 4527 : 2006. - 

[Чинний від 2006-02-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 24 с. : табл. – 

(Національний стандарт України).  

6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних 

послуг : введ. 16.03.2004 р. – К., 2004. – 8 с. (Наказ  Державної туристичної адміністрації 

України №19).  

7. Правила обов‘язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). : введ. 

07.01.2008 р. – К.:  2007. – 23 с. (Наказ  Держспоживстандарту України № 207).  

8. Об утверждении правил приема и обслуживания туристов на территории Украины : від 

06.11.96 р. табл. – (Постанова Кабінету Міністрів Україны). 

9. Про затвердження типового положення про дитячий оздоровчий заклад : від 05.02.2004 р.  – 

К.: 2004. – 7 с. (Наказ  Державного комітету України у справах сім‗ї та молоді № 31)  

10.  Лист № 3-Д : від 10.10.2007 р. (Міністерство культури і туризму України, Державна служба 

туризму і курортів). 

 

 



ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення основ 

проектування об‘єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності з 

їх соціально-культурною, утилітарною та естетичною функціями. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

теоретичних основи проектування закладів готельно-ресторанного 

господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, 

спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної 

мережі;  

сучасні методики і галузеві вимоги до розробки проектної документації 

при створенні нових або реконструкції існуючих закладів готельно-

ресторанного господарства; 
застосування знань і розумінь: 

студенти-бакалаври повинні вміти користуватися нормативною та 

проектною документацією, графічно зображати поверхові плани будівель 

готельно-ресторанних комплексів з розміщенням технологічного и 

побутового обладнання; 

формування суджень: 

здатність обґрунтовано оцінити об‘ємно-планувальне рішення закладу 

готельного господарства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  
 

6. Мова викладання: 

Українська,російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 



Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 8-й 

Лекції: 

39 год. 6 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

39 год. 8 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. 136 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Вид контролю: 

Екзамен,курсовий проект 

 

8.Викладач 

Коренець Ю.М., старший викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Мета, завдання та організаційні засади 

проектування об‘єктів готельно-ресторанного господарства. 

Тема 1.1. Організаційні засади проектування готелів. 

Тема 1.2. Сучасні напрямки та концепції проектування готелів і 

готельних комплексів. 

Тема 1.3 Вимоги до розміщення готелів і проектування сервісних 

послуг. 

Тема 1.4. Проектування сервісного процесу в готелі. 

Змістовий модуль 2.  Об‘ємно-планувальні рішення та вимоги до 

проектування основних приміщень готельного та ресторанного господарства. 

Тема 2.1. Об‘ємно-планувальні рішення готелів.  

Тема 2.2. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень. 

Тема 2.3. Проектування житлових приміщень. 

Тема 2.4. Проектування  закладів ресторанного господарства при 

готелі. 

Тема 2.5. Проектування службових, господарських та інших 

виробничих приміщень готелю. 

Тема 2.6. Характеристика інженерних систем готелю. 



Тема 2.7. Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна 

безпека. 

10. Рекомендована література   

1. Юдіна Т.І. Курс лекцій з дисципліни «Проектування об‘єктів готельно-

ресторанного господарства» (електронний ресурс) / Т.І.Юдіна, В.М. 

Ветров– Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 

2. Юдіна Т.І. Проектування об‘єктів готельно-ресторанного господарства. 

Засоби діагностики в умовах КМСОНП.  для студентів денної та заочної 

форм  навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа» / Т.І. Юдіна, С.М. Бесіда– Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 32с.  

3. Юдіна Т.І.  Технологічне проектування закладів ресторанного 

господарства: Збірник задач. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2006 – 30 с. 

4. Юдіна Т.І., Ветров В.М. Технологічне проектування закладів ресторанного 

господарства: Практикум. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2006 – 40с. 

5.  ДБН А.2.2-9-99. Громадські будівлі та споруди. 

6. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы.  

7.  Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Готелі. ДБН 

В.2.2-…:2004. – Київ. – 2007р. 

8.  Основні вимоги до робочої документації: ДСТУ Б А.2.4-4-95. – К.: 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997 

– 52с. 

9.   Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень: ДСТУ 

Б А.2.4-7-95. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і 

архітектури, 1996 – 54 с. 

10. ГОСТ 22011-90Э. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия. 

Госстандарт Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері управління якістю продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

відомості про розвиток систем управління якістю;  

зміст стандартів ДСТУ ISO серії 9000;  

статистичні та кваліметричні методи оцінювання якості продукції та 

послуг; 

застосування знань і розумінь: 

формувати систему показників для оцінювання якості; 

використовувати відповідні методи визначення якості; 

формування суджень: 

набуття навичок застосовування теоретичних знань при оцінюванні 

якості продукції та послуг закладів готельного і ресторанного господарства, 

розробки процесів життєвого циклу продукції та послуг системи управління 

якістю. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



Кількість кредитів 

 ECTS -  5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 четвертий п‘ятий  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин -        

150 

8-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних -  45 

самостійної роботи 

студента -  45 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

               бакалавр 

30 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

100 год. 88 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  екзамен 

 

8.Викладач 

Попова С.Ю., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Еволюція розвитку управління якістю.  

Актуальність проблеми якості. Менеджмент якості як основа 

конкурентоспроможності готельно-ресторанного підприємства. Поняття 

якості. Властивість, показник, параметр, показник якості продукції, процесу, 

послуги. Етапи розвитку управління якістю продукції у двадцятому столітті. 

Сучасна філософія управління якістю. Системний підхід. Принципи ТQM. 

характеристика показників якості послуг готельного та ресторанного 

господарства. Складові якості готельно-ресторанних послуг. Їх 

взаємозв‘язок. 

Вітчизняні системи управління якістю радянського періоду. 

Управління якістю в незалежній Україні. Створення вітчизняних систем 

управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

Державне регулювання і діяльність громадських організацій України в сфері 

якості. Національні стандарти ДСТУ ISO 9001-2001, ДСТУ ISO 9004-2001, 

Указ Президента «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної 

продукції», Концепція державної політики у сфері управління якістю 

продукції (товарів, робіт, послуг). Динаміка впровадження і сертифікація 

систем управління якістю відповідно до ISO 9000 в Україні. 



Тема 1. Актуальність проблеми управління якістю. Терміни та 

визначення. 

Тема 2. Еволяціѐ управліннѐ ѐкістя. Коло ѐкості 

Тема 3. Розвиток систем управління якістю в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Системи управління якістю. Основні етапи 

алгоритму створення СУЯ. Політика готельно-ресторанного комплексу в 

області якісного обслуговування. Основні і частинні цілі в області якості. 

Структура основних процесів діяльності закладів готельного та ресторанного 

господарства. Структурно-функціональна схема процесів, необхідних для 

управління якістю продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві. 

Документація системи управління якістю, її види і рівні. Загальна 

характеристика різних видів документів в області якості. Настанови з якості 

як основний документ системи управління якістю. Матриця розподілу 

відповідальності за процеси СУЯ. Зобов‘язання керівництва закладу щодо 

розроблення та впровадження СУЯ і постійного поліпшення її 

результативності.  

Характеристика процесів СУЯ на основних етапах життєвого циклу 

готельних послуг і послуг харчування. Процеси, які виконують підрозділи 

служби якості для забезпечення функціонування СУЯ на різних стадіях 

життєвого циклу готельно-ресторанної послуги. Міжнародні та національні 

премії з якості. 

Тема 1. Загальна характеристика системи управління якістю продукції та 

послуг в готельно-ресторанному господарстві. 

Тема 2. Документаціѐ системи управліннѐ ѐкістя. 

Тема 3. Процеси системи управління якістю продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві.  

Тема 4.  Премії з якості.   

 

10. Рекомендована література   
 

1. Топольник, В.Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві [Текст]: навчальний посібник /В.Г. Топольник; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського - Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 392 с. 

2. Топольник В.Г. Управління якістю продукції ресторанного 

господарства: Навчальний посібник. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. -  174 с. 

3. Топольник В.Г. Управление качеством продукции и услуг 

ресторанного хозяйства. Опорный конспект лекций. – Донецк: ДонГУЭТ, 

2005. – 115 с. 

4. Векслер, Е.М. Менеджмент якості [Текст] : Навчальний посібник. 

/Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич. – К.: «ВД «Професіонал», 

2008. – 320 с.  



5. Кане, М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества 

[Текст]: Учебное пособие. / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. 

Схиртладзе. – СПб.: Питер, 2008. – 508 с. − ISBN 978-5-91180-707-8 

6. Кобяк, М.В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учеб. 

пособие /М.В. Кобяк, С.С. Скобкин. –М.:Магистр, 2008. -511с. ISBN 978-

59776-0049-1  

7. Гличев А. В. Основы управления качеством, - М.: АМИ, 1998. - 336с. 

8. Киреева, Д. Стандарты обслуживания: вопросы и ответы [Текст] 

/Д.Киреева //Ресторатор. –2005. -№5. –С. 62-65. 

9. Міжнародні стандарти ISO серії 9000. 

10. Національні стандарти ДСТУ ISO серії 9000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – набуття студентами 

знань термінологічного апарату, вітчизняної і закордонної нормативно-

законодавчої бази створення спеціальних харчових продуктів, розширення і 

поглиблення знань щодо сучасного стану і перспектив розвитку технологій 

спеціальних харчових продуктів, використання науково-практичних і 

методологічних підходів щодо проектування складу спеціальних харчових 

продуктів, наукового обґрунтування використання дієтичних і харчових 

добавок, харчової сировини із визначеними фізіологічними і функціонально-

технологічними характеристиками, інноваційних і ресурсозберігаючих 

методів обробки харчової сировини, опанування студентами теоретичних, 

практичних навичок та реалізація їх при конструювання спеціальних 

харчових продуктів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 сутності термінологічного апарату, вітчизняної і закордонної 

нормативно-законодавчої бази створення спеціальних харчових продуктів; 

 аналіз наукових джерел інформації щодо сучасного стану і 

перспектив розвитку технологій спеціальних харчових продуктів; 

 дослідження закономірностей формування асортименту спеціальних 

харчових продуктів, визначення перспектив його розвитку для різних 

контингентів споживачів; 

  дослідження закономірностей формування асортименту харчових 

продуктів для дитячого харчування, лікувально-профілактичного і дієтичного 

призначення, визначення перспектив його розвитку для різних контингентів 

споживачів, і знання наукових принципів складання відповідних харчових 

раціонів; 

 вивчення методологічної бази проектування складу спеціальних 

харчових продуктів із заданим хімічним складом і властивостями, 

комплексна оцінка їх якості; 

 дослідження технологічних процесів виробництва спеціальних 

харчових продуктів, як цілісних технологічних систем через іконографічні 

моделі (технологічні, функціональні, структурні, параметричні схеми) з 

різним ступенем деталізації окремих її складових (підсистем); 

 вивчення можливих напрямів удосконалення існуючих та розробки 

нових технологій спеціальних харчових продуктів на основі останніх 

досягнень науки і техніки. 

 

 



застосування знань і розумінь: 

 закордонної законодавчо-нормативної бази створення спеціальних 

харчових продуктів; 

 уміння використовувати знання функціонально-технологічних 

характеристик харчової сировини для спеціальних харчових продуктів;  

 уміння застосування дієтичних і харчових добавок, нормативних вимог 

до їх використання; 

 розуміння основ методології проектування складу спеціальних харчових 

продуктів; 

 знання особливостей технології харчових продуктів для осіб із 

ферментопатіями, із порушеннями вуглеводно-ліпідного обміну, осіб із 

мікроелементозами, вітамінодефіцитним станом, білковою 

недостатністю, дисбіозами; 

 знання особливостей технології харчових продуктів для спортсменів, 

продуктів із антиоксидантними властивостями. 

 

формування суджень: 

 здатність оцінки і проектування складу спеціальних харчових 

продуктів; 

 здатність обґрунтовувати використання харчової сировини, дієтичних 

добавок спрямованої біологічної дії в технологіях спеціальних 

харчових продуктів; 

 раціонального використання та збереження гарантованого вмісту 

внесених добавок і нутрієнтів у технологічному процесі; 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань, 

задач; виконаннѐ індивідуального завданнѐ (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента.  

Вибіркова. 
Рік підготовки: 

1-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й  

Лекції: 

15 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

освітньо-кваліфікаційний 

рівень:бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 2 -  

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

Залік 

 

8. Викладач 

Попова С.Ю., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 ТЕРМІНОЛОГІЯ, НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА 

БАЗА, МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

Тема 1. Термінологічний апарат, вітчизняна і закордонна нормативно-

законодавча база створення спеціальних харчових продуктів  

Тема 2. Функціонально-технологічні характеристики харчової сировини для 

спеціальних харчових продуктів  

Тема 3. Дієтичні добавки: характеристика, класифікація, нормативні вимоги 

Тема 4. Методологія проектування складу спеціальних харчових продуктів 

 

Змістовий модуль 2 ТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

Тема 1. Технології харчових продуктів із антиоксидантними властивостями 



Тема 2. Технології харчових продуктів для осіб із порушеним вуглеводно-

ліпідним обміном 

Тема 3. Технології харчових продуктів для різних груп населення 

 

10. Рекомендована література  

  

1. Постанова Кабінету Міністрів України №767 від 07.08.2013 р. «Порядок 

віднесення харчових продуктів до категорії продуктів для спеціального 

дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних 

добавок та їх державної реєстрації. – Режим доступу :  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2013-п. 

2. Технологія харчових продуктів функціонального призначення: 

Монографія / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, М.Ф.Кравченко та ін.; за 

ред. М.І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2012. – 1116 с. 

3. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів 

функціонального призначення: навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 544 с. 

4. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) з 

використанням дієтичних добавок / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, 

В.Н. Корзун, П.О.Карпенко, О.В. Цигульов, С.М. Пересічна та ін./ під ред. 

М.І. Пересічного.  – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 822 с. 

5. Емец В.Н. Пищевые добавки. Европейская классификация и описание. Т. 

1. – Мн.: ЗАО "ВАЭМ", 1998. – 207 с.  

6. Емец В.Н. Пищевые добавки. Европейская классификация и описание. 

Т.2. – Мн.: ЗАО "ВАЭМ", 1998. – 151 с.  

7. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: Колос, 

2001. – 256 с. 

8. Тутельян В.А., Спиричев В.Б., Суханов Б.П. и др. Микронутриенты в 

питании здорового и больного человека // Справочник. М.: Колос, 2002. – 

424 с.  

9. Украинские специальные продукты питания: сборник/ под ред. проф., док. 

мед. наук П.А. Карпенко. – К.: ИД «АДЕФ-Украина», 2003. – 76 с. 

10. Ван Моуриск С.В. Мировой рынок пищевых добавок – состояние и 

перспективы // Продукты & ингредиенты. – 2004. –  № 2. С. 6–8.  
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

господарського права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 

суб‘єктів господарського права України; 

практики застосування господарського законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі господарської діяльності; 

уміння легалізуватися у якості суб‘єкта господарського права України. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 

здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

7. Опис навчальної дисципліни 



Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 24 «Сфера 

обслуговування» 
за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 241 

«Готельно-ресторанна 

справа»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 

суб’єкти. 

 

Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 

України. 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

1.2. Господарське право та державне управління економікою. 

1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 

2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 

2.2. Види господарської діяльності. 

2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 

2.4. Суб‘єкти підприємницької діяльності. 

 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  

3.2. Класифікація підприємств. 



3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 

3.4. Об‘єднання підприємств.  

3.5. Припинення діяльності підприємства. 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  

4.1. Поняття господарського товариства.  

4.2. Види господарських товариств. 

4.3. Управління господарським товариством.  

4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 

5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 

5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності. 

5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 

 

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 

6.2. Форми права власності. 

6.3. Види права власності. 

6.4. Способи набуття і припинення права власності. 

6.5. Момент виникнення права власності. 

 

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 

відповідальність. 

7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов‘язань. Підстави 

виникнення та припинення господарського зобов‘язання.  

7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 

господарських договорів. 

7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

7.4. Функції відповідальності. 

7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 

8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 

8.2. Суб‘єкти у відносинах банкрутства. 

8.3. Провадження у справах про банкрутство. 

8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 

 

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

9.1. Правові гарантії захисту прав суб‘єктів господарювання та органи їх 

забезпечення. 



9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

9.3. Захист прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання. 

9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 

9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 

9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 

10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 

законодавства про економічну конкуренцію. 

10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 

10.3. Контроль за концентрацією суб‘єктів господарювання. 

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. 

11.2. Суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 

11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин. 

12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

12.2. Порядок створення банків. 

12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 

12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 

12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 

12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

 

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 

13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 

13.2. Функції, права та обов‘язки біржі. 

13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 

13.4. Правила біржової торгівлі. 

13.5. Правовий статус фондової біржі. 

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 



14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 

комерційної таємниці. 

14.2. Державні гарантії права на інформацію. 

14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об‘єкт правової охорони. 

14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 

комерційної таємниці. 

14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 

(інформації). 

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 

15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 

15.2. Права споживачів та їх захист. 

15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 

15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

10. Рекомендована література  

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под 

общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, 

О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К.-2010. 

7. 3агородній А., Громяк Л. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу 

в Україні. //Економіка України-2010-№5. 

8. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 

9. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-

С.119.  

10. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні коментарі. 

Київ .-2011. 
 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

знань про особливості міжнародних економічних відносин, визначення 

теоретичних та практичних положень міжнародних економічних відносин і їх 

правової бази, а також виявлення їх ролі в розвитку світової і національної 

економік. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності міжнародних відносин та їх середовища; 

форм міжнародних відносин; 

основних суб‘єктів міжнародних відносин; 

основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної 

політики; 

уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 

здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

 

 

 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 

24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 1 
Спеціальність 

241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й  

Лекції: 

26 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 68 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 52 -  

самостійної роботи 

студента – 68 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Горіна Г.О., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 1.  Сутність і особливості міжнародних відносин. 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 

1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 

1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Теорії міжнародних відносин. 

2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 

2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 

2.3 Теорії міжнародного середовища. 

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин. 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 

3.2Типологія та функціональні особливості суб‘єктів міжнародних відносин. 

3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Система міжнародних відносин. 



4.1 Рівні міжнародних відносин. 

4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 

4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 

 

Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин. 

5.1 Зовнішньополітичні відносини. 

5.2 Міжнародні економічні відносини. 

5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

 

Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин. 

 

Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права. 

6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 

6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 

6.3 Суб‘єкти міжнародного права. 

 

Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 

7.1 Сутність зовнішніх відносин. 

7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 

7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 

організацій. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 

8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 

8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 

 

Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 

9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 

9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 

9.3 Розв‘язання конфліктів в міжнародних організаціях. 

 

Тема 10. Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 

співробітництво 

10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 

10.2.Система міжнародних економічних організацій. 

10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 

 

8. Рекомендована література 

 

1. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 

прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 



2. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і 

сучасність [Текст] : Навч. посібник, Ч.І. / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – 

Львів: «Бескид Біт», 2002. – 224 с. 

3. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

4. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин [Текст] : 

Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.З. Мальский, М.М. Мацях. – К.: 

Знання, 2007. – 461 с. 

5. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 

6. Прояюк Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., 

змін, та доп. / Н.В. Прояюк. – К.: КНТ, 2010. – 280 с. 

7. Семенов А.А., Маловичко А.С. Міжнародні відносини :  Методичні 

рекомендації з вивчення дисципліни, ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с. 

8. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник / М.А. 

Шепєлєв.  – К.: Вища школа, 2004 – 622 с. 

9. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Навч. посіб. – 3-

тє вид., доп. і випр. / В.Ф. Цималістий. – Львів: Новий світ – 2000. – 2009. – 

360 с. 

10. Цыганков П.А. Международные отношения [Текст] : Учебное 

пособое / П.А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУДОВЕ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм трудового 

та договірного права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці, цивільних і господарських договорів; 

суб‘єктів трудового і договірного права України; 

практики застосування трудового і договірного законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі найманої праці, цивільних і господарських договорів; 

уміння захистити свої трудові, господарсько-правові та цивільно-

правові права. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність найманої праці та зобов‘язань; 

здатність тлумачити чинне трудове і договірне законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі трудового і договірного 

законодавства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 24 «Сфера 

обслуговування» 
за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 241 

«Готельно-ресторанна 

справа»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6Д-й - 

Лекції: 

15 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 

України 

1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  

1.2. Предмет трудового права.  

1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 

(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 

 

Тема 2. Джерела (форми) трудового права  

2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 

класифікація та види.  

2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  

2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  

3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 

міжнародних трудових стандартів. 

3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  



3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні пакти 

про права людини (ООН, 1966 р.).  

 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 

Тема 4. Трудовий договір 

4.1. Поняття трудового договору.  

4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

4.3. Сторони трудового договору.  

4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  

4.5.Зміст трудового договору.  

4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  

4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  

5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  

5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із гнучким 

графіком, ненормований робочий день. 

5.4. Поняття і види часу відпочинку.  

 

Тема 6. Оплата праці 

6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 

6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  

6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 

договору 

7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 

відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 

7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації. 

7.4. Статути, положення про дисципліну.  

 

Тема 8 Охорона праці  

8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 

8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 

8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 

 



Тема 9 Індивідуальні трудові спори 

9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 

Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  

9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  

 

Тема 10 Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 

угоди  

10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  

10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 

Україні.  

10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  

 

Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 

роботодавців 

11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 

11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 

11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових колективів 

як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  

 

Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 

12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 

12.2. Сторони колективного трудового спору.  

12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки 

їх розгляду.  

 

Тема 13. Загальні положення зобов’язальних відносин. 

13.1. Зобов‘язальне право i зобов‘язання. 

13.2. Цивільно-правовий договір. 

13.3. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов‘язання. 

 

Тема 14. Окремі види договірних та позадоговірних зобов’язань. 

14.1. Майновий найом. Оренда. Прокат. Найом жилого приміщення. 

14.2. Кредитно-розрахункові відносини. Зобов‘язання по страхуванню. 

14.3. Договори про надання юридичних i фактичних послуг (доручення, 

комісія, схов, охорона об‘єктів). Спільна діяльність.  

14.4. Зобов‘язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.  

14.5. Зобов‘язання, що виникають внаслідок рятування колективного i 

державного майна. 

14.6. Зобов‘язання, що виникають з безпідставного придбання або 

збереження майна. 

 

10. Рекомендована література  



1. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 

– 2-е вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 564с. 

2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 

доп. — К.: Знання, 2008. — 860 с. 

3. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 

заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

4. Трудове право : навч. посіб. для студ. екон. спец. / С. В. Дрожжина, І. В. 

Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2009. - 163 с. 

5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом 

законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 

2000) / Відп. ред. О.П. Товстенко.– К.: Юрінком Інтер, 2000.–1024с. 

6. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 

матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2001. – 800с. 

7. Прокопенко B. І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 

480с. 

8. Конституція України від 28.06.96 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 
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ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

договірного права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

цивільних і господарських договорів; 

суб‘єктів договірного права України; 

практики застосування договірного законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі цивільних і господарських договорів; 

уміння захистити свої господарсько-правові та цивільно-правові права 

при укладенні договорів. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність зобов‘язань; 

здатність тлумачити чинне договірне законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі договірного законодавства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 



навчання навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 24 «Сфера 

обслуговування» 
за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 241 

«Готельно-ресторанна 

справа»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6Д-й - 

Лекції: 

15 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна положення договірного права, договори  купівлі-

продажу, поставки, міни (бартеру). 

Тема 1 Загальні положення про договір. 

1.1. Поняття та види цивільно-правового договору. 

1.2. Істотні умови договору та його правове регулювання. 

1.3. Суб‘єкти виконання договірного зобов‘язання. 

1.4. Відповідальність сторони за договором. 

1.4. Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України. 

Тема 2. Договір купівлі-продажу. 

2.1. Загальна характеристика договору купівлі продажу. 

2.2. Особливості купівлі-продажу у роздрібній торгівлі. 

2.3. Особливості купівлі-продажу майна в процесі приватизації. 

Тема 3. Договір поставки. Договір міни (бартеру). 

3.1. Поняття договору поставки  

3.2. Зміст договору поставки, його умови  

3.3. Відповідальність сторін за договором  

3.4. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції  

3.5. Характеристика, сторони, зміст договору контрактації сільськогосподарської  

Змістовий модуль 2. Правове регулювання договорів дарування, ренти, 

довічного утримання, найму (оренди), підряду, будівельного підряду, підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт. 

Тема 4 Договір дарування, ренти, довічного утримання. 

4.1. Поняття та ознаки договору дарування. 

4.2. Сторони та зміст договору дарування. 



4.3. Поняття та ознаки договору ренти. 

4.4. Поняття та ознаки договору довічного утримання. 

Тема 5. Договір найму (оренди). Лізинг. Позичка 

5.1. Договір найму (оренди). 

5.2. Види договорів найму (оренди). 

5.3. Лізинг.  

5.4. Позичка. 

Тема 6 Договір підряду. 

6.1. Поняття та значення договору підряду. 

6.2. Зміст договору підряду. 

6.3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору 

підряду. 

6.4. Договір побутового замовлення (побутового підряду). 

6.5. Правила побутового обслуговування населення. 

Тема 7. Договір будівельного підряду. Договір підряду на проведення проектних 

та пошукових робіт. 

7.1. Договір будівельного підряду: поняття, правова природа. Договір субпідряду. 

7.2. Зміст договору будівельного підряду. 

7.3. Договір на виконання проектних і пошукових робіт: поняття, правова 

характеристика, предмет, зміст. 

7.4. Договір про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 

технологічних робіт: поняття, правова характеристика, предмет, зміст. 

10. Рекомендована література  

1. Довгерт А.С. Передмова// Українське комерційне право.-2003.- №4. – 

С. 3 

2. Brownsword R. Contract law. Themes for the twenty-first century. – 

London: ―Buttrworths‖, 2000.- 237p. 

3. Луць В.Проблеми договірного регулювання майнових 

відносин//Українське комерційне право – 2003. - № 4. – С. 24. 

4. Taylor Richard D. Law of contract. Sixth edition. London: ―Black Stone 

Press Limited‖, 1998. – P. 42-44. 

5. Советское гражданское право: Учебник. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1979. – 

С. 552. 

6. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифференциация. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-

та,1988. – С. 82. 

7. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в 

цивільному праві України//Право України. – 2004. – № 12. – С. 80-82. 

8. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву/ 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. - Т. 1. – М., 2002. – С. 163-

460. 

9. Иоффе О.С. Гражданское правоотношение/ Гражданское право. 

Избранные труды. – М.,2000. –С. 507-694. 

10. Красавчиков О.А.  Юридические факты в советском гражданском 

праве. - М. 1958.-182 с. 



ХАРЧОВА ХІМІЯ  

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

             Спеціальність 241 - “Готельно-ресторанна справа” 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам 

детальні знання про склад, природу, будову, перетворення неорганічних 

сполук, що є сировиною, напівпродуктами, їхні зміни в процесі 

технологічного процесу під впливом різних факторів (фізичних, хімічних, 

біохімічних тощо),  про якісні та кількісні методи аналізу харчових 

продуктів, навчити майбутніх фахівців користуватися отриманими знаннями 

в професійній діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

основних теоретичних положень неорганічної, органічної та 

біологічної хімії,  

залежності властивостей речовин від їхньої будови,  

основних закономірностей протікання хімічних реакцій між 

органічними та неорганічними речовинами,  

властивостіей найважливіших класів неорганічних та органічних 

сполук, особливо тих, що є основними джерелами продуктів харчування. 

застосування знань і розумінь: 

пояснювати перетворення неорганічних та органічних речовин, 

особливо тих, які застосовуються у виробництві продуктів харчування,  

застосовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,  

самостійно поповнювати, систематизувати і використовувати отримані 

знання. 

формування суджень: 

здатність оцінити якість харчової сировини; 

здатність визначити та надати характеристику готовим виробам 

харчування;  

здатність обґрунтувати та визначити необхідні методи дослідження 

харчової сировини та продуктів харчування.  

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

         4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання розрахункових задач; 

складання та захист рефератів; виконання індивідуальних завдань (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 



          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань – 24 

«Сфера обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

 

Модулів - 1 

Спеціальність 241: 

«Готельно- 

ресторанна справа» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 1-й 3-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 5-й  1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента – 1,9 

Ступінь: бакалавр 

26 год. 8 год. 8 год. 

Практичні 

   

Лабораторні 

год. - 39 год. - 6 год. - 6 

Самостійна робота 

25 год. 76 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. - 

Вид контролю: екзамен 

 

           8. Викладач – Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Мінеральні та білкові речовини. Ферменти. 

Тема 1. Предмет та задачі курсу. Основні поняття і закони хімії.  

Тема 2. Будова атома. Періодична система елементів.  Мінеральні 

речовини. Макро-  та мікроелементи, їх біологічна роль. 

Тема 3. Поняття про хімічні та фізико-хімічні методи аналізу. 

Тема 4. Вода. Фізичні та хімічні властивості. Розчини. 

Тема 5. Теоретичні основи  органічної хімії. Амінокислоти, 

класифікація, властивості. 

Тема 6. Білкові речовини, будова, властивості. Ферменти. 

Змістовий модуль 2. Харчові кислоти. Ліпіди. 

          Тема 7,8. Хімічна природа та фізико-хімічні властивості харчових 

кислот. 

          Тема 9. Властивості естерів (натуральні та синтетичні ароматизатори). 

          Тема 10. Ліпіди. Будова і склад. Властивості. Застосування. Біологічна 

роль. 

Змістовий модуль 3.    Вуглеводи. Вітаміни. 



          Тема 11. Вуглеводи. Класифікація. Ізомерія. Номенклатура. 

Моносахариди. 

          Тема 12. Дисахариди. Властивості.  

          Тема 13. Полісахариди. Властивості. Функції вуглеводів в організмі 

людини. 

          Тема 14. Вітаміни.  

          Тема 15. Поняття про гетероциклічні сполуки. 

          Тема 16. Понѐттѐ про харчові добавки. 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Нечаев А.П. Пищевая химия / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. 

Кочеткова и др.;  Под ред. А.П. Нечаева. Издание 4-е, испр. и дополн. – СПб.: 

ГИОРД, 2007. – 640 с.  

          2. Кириченко В.І.  Загальна хімія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. -

639 с. 

           3. Бобрівник Л.Д. Органічна хімія / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. 

Лезенко. – К.: Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2002. – 544с. 

           4. Харчова хімія: навчальний посібник  / Л.В. Дуленко, Ю.А. 

Горяйнова, А.В. Полякова [та ін.]. – К.: Кондор, 2011. – 248с. 

5. Дуленко Л.В. Харчова хімія. Навч.-метод. посіб. Завдання для 

самост. роботи студентів напр. підготов. 6.140101 „Готельно-ресторанна 

справа‖ ден. форми навчання / Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова.  – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010.  – 101 с. 

6.  Горяйнова Ю.А., Лесишина Ю.О. Харчова хімія:  метод. вказівки 

для викон. лаборатор. робіт студ. 1-го курсу ф-ту харчування напр. підг. 

6.140101 ден. і заоч. форм навчання / Ю. А. Горяйнова,  Лесишина Ю.О.  – 

Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 31 с. 

7. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Харчова хімія. Навч. посіб. для 

студентів 1-го курсу факультету харчування напряму підготовки 6.140101  

заочної форми навчання:  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.  – 101 с. 

8. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Конспект лекцій дисципліни 

(модулю) ―Харчова хімія‖ для студентів напряму підготовки 6.140101 – 

«Готельно-ресторанна справа» денної  та заочної форм навчання 

[Електронний ресурс] / Л.В.  Дуленко, Ю.А. Горяйнова. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2012. – 213 с.          

         9. Шубін О.О. Вуглеводи. Навчальний посібник / О.О. Шубін, Л.В. 

Дуленко, Ю.А. Горяйнова   - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 119 с. 

10. Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ 

пищевых продуктов: В 4-х книгах / Я.И. Коренман. – М.: КолосС, 2005. – 1 

кн. – 239 с., 2 кн. – 288 с., 3 кн. – 232 с., 4 кн. – 296 с.  

 



БІОХІМІЯ 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

             Спеціальність 241 - “Готельно-ресторанна справа” 

1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у наданні 

студентам сучасних наукових знань про хімічний склад живих організмів та  

хімічні перетворення їх складових у процесі життєдіяльності, а також роль 

ферментів, вітамінів і гормонів та інших біологічно активних речовин у цих  

процесах 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  

досягнень фундаментальних досліджень в галузі біохімії для розробки і 

впровадження нових прогресивних технологій, які покращують смакові 

якості і харчову цінність харчових продуктів, збільшують їх термін 

зберігання, 

біохімічного складу живих організмів тваринного та рослинного 

походження, процесів обміну речовин та енергії, які в них відбуваються; 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,   

користуватися науковими знаннями для аналізу та прогнозування змін 

біохімічних властивостей у процесі технологічного впливу. 

формування суджень: 

здатність оцінити склад харчової сировини; 

здатність визначити та надати характеристику готовим виробам 

харчування;  

здатність обґрунтувати та визначити необхідні методи дослідження 

харчової сировини та продуктів харчування.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; складання та захист рефератів; 

виконання індивідуальних завдань (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, Характеристика навчальної 



ступінь дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

 

Галузь знань – 24 

«Сфера обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Модулів - 1 

Спеціальність 241: 

«Готельно- 

ресторанна справа» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи  

студента – 1,9 

Ступінь: бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

39 год. 6 год. 

Самостійна робота 

25 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год.- 

Вид контролю: екзамен 

 

          8. Викладач – Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи статичної біохімії. 

Тема 1. Вступ. Біохімія – як основа науки про харчування. Білки, 

будова, властивості, роль в організмі.  Прості і складні білки. Нуклеїнові 

кислоти.  

Тема 2. Ліпіди. Біологічні функції. Будова, властивості. Прості та 

складні ліпіди. 

Тема 3 Вуглеводи. Біологічна роль, класифікація, будова, властивості, 

поширеність у природі. 

Змістовий модуль 2. Основи статичної біохімії. 

Тема 4. Ферменти. Будова, властивості, механізм дії, класифікація 

ферментів. 

Змістовий модуль 3. Основи динамічної біохімії. 



Тема 5. Основні уявлення про обмін білків, ліпідів, вуглеводів в 

організмі людини. 

Змістовий модуль 4. Основи динамічної біохімії. 

         Тема 6. Регуляція обміну речовин. Вітаміни. Гормони. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Кучеренко М.Є. Біохімія / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградов, Ю.Д. 

Бабенюк та ін. – К.: Либідь, 1995. – 464с. 

2. Дуденко Н.В. Біологічна хімія: Навчальний посібник / Н.В. Дуденко 

та ін. – Х.: Прапор, 1999. – 320с. 

3. Кучеренко М.Є. Біохімія: Тестовий котроль знань / М.Є. Кучеренко, 

О.Ю., Пащенко, І.М. Туряниця та ін. // К.: Либідь, 1995. – 343с. 

4. Кучеренко М.Є. Біохімія / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградов, Ю.Д. 

Бабенюк та ін. – К.: Либідь, 1995. – 464с. 

5. Шубін О.О. Біологічна хімія: розділ ―Динамічна біохімія‖/ 

О.О.Шубін, Т.В. Нужна, О.Л. Нафанець. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 58с. 

6. Нужна Т.В. Біологічна хімія. // Т.В. Нужна, Р.С. Мітченко., Ю.О. 

Лесишина. - Донецьк, 2008. –188 с. 

7. Нужна Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Біологічна хімія» для 

студентів факультету ресторанно-готельного бізнесу, що навчаються за 

напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія‖ денної і 

заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т.В. Нужна, - Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011 – 203 с. 

8. Нужна Т.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Біологічна 

хімія» для студентів факультету ресторанно-готельного бізнесу, що 

навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія‖ денної і заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т.В. 

Нужна, Ю.О. Лесишина. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 – 40 с. 

9.Нужна Т.В. Біологічна хімія: метод. рек. для викон. лаб. робіт для 

студ. ден. форм. навч. ФРГБ напр. підготовки 6.051701 Харчові технології та 

інженерія / Т.В. Нужна, Ю.О. Лесишина. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 41 с. 

10. Нужна Т.В. Біологічна хімія. Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення курсу та виконання контрольних і лабораторних робіт 

для студентів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» заочної 

формі навчання. / Т.В. Нужна, Ю.О. Лесишина. // Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 

55 с. 

 

 

 



МІКРОБІОЛОГІЯ  І ТОВАРОЗНАВСТВО  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – визначення ролі 

мікробіології у виробництві і споживанні продовольства, виникнення 

харчових отруєнь та інфекційних захворювань людини, які пов‘язані з 

використанням небезпечних у мікробіологічному відношенні харчових 

продуктів і можливостями управління здоров‘ям людини через безпечне 

харчування; формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань 

щодо класифікації та асортименту харчових продуктів, контролю їх якості 

при зберіганні та використанні; оволодіння навичками органолептичного та 

інструментального методів контролю якості продуктів харчування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми, 

їх промислове використання;  

харчові отруєння: харчові інтоксикації та токсикоінфекції; мікрофлору 

харчових продуктів та їх санітарно-мікробіологічний контроль 

властивостей сировини для виготовлення продовольчих товарів, її 

вплив на формування споживних властивостей готової продукції; 

           особливостей технології виготовлення продовольчих товарів; 

           правил та умов зберігання харчових продуктів; 

дефектів продукції, що виникають.  

застосування знань і розумінь: 

уміння користуватися мікроскопом; 

           уміння проводити санітарно-мікробіологічне дослідження поверхні 

робочого столу, інвентарю, посуду, рук персоналу; визначати якість та 

безпеку товарів народного споживання та продовольства за 

мікробіологічними показниками;  

           уміння орієнтуватись в груповому і внутрішньогруповому асортименті 

продовольчих  товарів, визначати якість  за органолептичними  і фізико-

хімічними показниками; 

           уміння користуватися нормативною документацією; 

           уміння розпізнавати дефекти продукції. 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи управління здоров‘ям людини 

через безпечне харчування; 

здатність визначити та надати характеристику найважливішим 

біохімічним процесам, збудниками яких є мікроорганізми, їх промислове 

використання;  

здатність визначити та надати характеристику груповому і 

внутрішньогруповому асортименту продовольчих товарів;  



здатність визначити якість продовольчих товарів за органолептичними  

і фізико-хімічними показниками відповідно вимог нормативно-технічної 

документації.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна самостійного 

вибору студента. 
Вибіркова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів – 1  
Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

-.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин -90 год; 

30год. - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 30 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних-4; - - 

самостійної роботи 

студента - 2; 
Вид контролю: 

залік 

 

8.Викладач 

Дітріх І.В., к.т.н., доцент 

 

9.  Програма навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль 1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного 

походження 

 

Тема 1. Продукти переробки зерна 

1.1. Товарознавча характеристика борошна 

1.2. Товарознавча характеристика крупи 

1.3. Харчові концентрати 

Тема 2. Товарознавча характеристика макаронних виробів 

2.1. Виробництво макаронних виробів 

2.2. Характеристика асортименту макаронних виробів 

2.3. Дефекти. Пакування, транспортування і зберігання макаронних виробів 

 

Тема 3. Загальна характеристика овочів  
3.1. Свіжі овочі: хімічний склад, харчові цінність. Значення у харчуванні. 
3.2.  Класифікація свіжих овочів, характеристика їх окремих 
представників  

3.3.  Хвороби, пошкодження та норми якості для картоплі, коренеплодів 

капустяних та  цибулевих овочів 

 

Тема 4. Свіжі плоди: класифікація плодів, характеристика окремих 

видів 

4.1. Класифікація  свіжих плодів 

4.2. Товарознавча характеристика насіннячкових  і кісточкових плодів.  

4.3. Товарознавча характеристика ягід 

4.4. Субтропічні і тропічні плоди 

 

Тема 5. Характеристика цукру, меду, крохмалепродуктів 

5.1. Товарознавча характеристика цукру  

5.2. Товарознавча характеристика меду 

5.3. Товарознавча характеристика крохмалю. Крохмалепродукти 

  

Тема 6. Кондитерські вироби 

6.1. Класифікація кондитерських виробів.  

6.2. Характеристика фруктово-ягідних виробів 

6.3. Товарознавча характеристика шоколаду 

6.4. Товарознавча характеристика печива 

 

Тема 7. Споживні властивості чаю та кави.        

7.1.Характеристика чаю  

7.2.Товарознавча характеристика кави  

7.3. Дефекти чаю і кави.  

7.4.Умови  транспортування та зберігання чаю та кави.  

 

Тема 8. Міцні спиртні напої 



8.1.Характеристика сировини для міцних спиртних напоїв.  

8.2.Технологія виготовлення різних видів міцних спиртних напоїв.  

8.3.Споживні властивості спиртних напоїв. Дефекти 

8.4.  Умови зберігання 

 

Змістовий модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного 

походження 

 

Тема 1. Споживні властивості та особливості виготовлення 

кисломолочних продуктів 

1.1. Класифікація кисломолочних продуктів.  

1.2. Характеристика кисломолочних напоїв. Властивості сметани.  

4.3. Характеристика кисломолочного сиру та сиркових виробів. 

 

Тема 2. Характеристика споживних властивостей морозива 

2.1. Сировина для виготовлення морозива. 

2.2.Технологічні основи формування властивостей морозива.  

2.3. Класифікація морозива, дефекти. 

 

Тема 3. Споживчі властивості та характеристика асортименту сирів 

3.1. Харчова цінність сирів.  

3.2.Класифікація сирів.  

3.3. Технологічні аспекти формування  споживних властивостей сирів, 

дефекти 

 

Тема 4. Товарознавча характеристика олії 

4.1. Харчова цінність, класифікація сировини, технологічні операції 

виробництва олій та їх вплив на формування якості готового продукту 

4.2. Характеристика асортименту, дефекти, показники якості та безпеки олій. 

4.3.  Пакування, умови і терміни зберігання. 

 

Тема 5.  Холодильна обробка і зберігання м'яса і субпродуктів  

5.1 . Охолодження м'яса і субпродуктів 

5.2. Зберігання охолодженого м'яса. Процеси, що протікають при зберіганні. 

Способи подовження строків зберігання охолодженого м'яса 

5.3.Заморожування м'яса і субпродуктів. Зберігання замороженого м'яса. 

Процеси, що протікають при зберіганні 

 

Тема 6.  Характеристика ковбасних виробів 

6.1.Варені ковбаси та їх різновиди 

6.2.Напівкопчені  і копчені ковбаси  

6.3.Ліверні, кров'яні та інші ковбаси, зельці, студені, паштети 

6.4.Дефекти ковбасних виробів і причини їх виникнення  

 

Тема 7. Солоні і мариновані рибні товари 



7.1. Загальнотеоретичні основи засолу риби. Способи засолу риби.  

7.2. Асортимент і показники якості солоних і маринованих рибних товарів  

7.3.Дефекти і шкідники. Пакування, транспортування і зберігання продукції.  

7.4.Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості солоних та 

маринованих рибних товарів. Імпортні товари. 

 

 

Тема 8. Копчені рибні товари  
8.1.Класифікація способів копчення. Рибні товари холодного копчення: 

технологія виробництва, асортимент, дефекти і шкідники.  

8.2. Особливості виробництва риби гарячого і напівгарячого копчення.  

8.3. Характеристика асортименту рибних товарів гарячого і напівгарячого 

копчення, вимоги до їх якості, дефекти.  

 

10.Рекомендована література  

1. Бірта Г.О. Товарознавство м‘яса: навчальний посібник/ Г.О.  Бірта, Ю.Г. 

Бургу.- К.: Центр учбової літератури, 2011.-164с  

2. Дубініна А.А. Товарознавство смакових товарів : навчальний посібник / А.А. 

Дубініна, Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.А. Жестерова. - K. : Професіонал, 2004. – 240 

с. 

3. Задорожний І.М., Гавриліщин В.П. Товарознавство зерноборошняних товарів. 

– Львів: Компакт-ЛВ., 2004.-356 с. 

4. Задорожний І.М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні продукти 

: підручник / І.М. Задорожний, І.В. Сирохман, Т.М. Растюк. – Львів: 

Коопосвіта, 2000. – 380 с. 

5. Микробиология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.В. Воробъев, А.С. 

Быков, Е.П. Пашков, А.М. Рыбакова. -  М.: Медицина, 2003. – 336 с. 

6. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии / Н.В. 

Прозоркина, Л.А. Рубашкина. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.-416с. 

7. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, овочі, гриби та 

продукти їх переробки: підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – К.: 

КНТЕУ, 2009 – 414с. 

8. Рабинович Г.Ю. Санитарно-микробиологический контроль объектов 

окружающей среды и пищевых продуктов с основами общей микробиологии: 

Учеб. пособие. 1-е изд.  / Г.Ю. Рабинович, Э.М. Сульман. - Тверь: ТГТУ, 2005. 

– 220 с. 

9. Рудавська Г.Б. Мікробіологія / Г.Б. Рудавська, Л.І. Демкевич. – К.: 

Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2005.-407 с. 

10. Рудавська Г. Б. Молочні та яєчні товари: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. 

Тищенко. - К.: – К. : КНТЕУ, 2013 – 372с. 

 

 

 

 



ТОВАРОЗНАВСТВО 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

спеціальних теоретичних знань щодо класифікації та асортименту 

непродовольчих та продовольчих товарів, контролю їх якості при зберіганні 

та використанні; оволодіння навичками органолептичного та 

інструментального методів контролю якості товарів.   

  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

- факторів, що вливають на формування та зберігання якості товарів; 

- асортименту та  показників, які його характеризують; 

- товарознавчих характеристик товарних груп і конкретних товарів; 

- видів, функцій, форм та засобів товарної інформації. 

 

застосування знань і розумінь: 

- вміти ідентифікувати товар за допомоги маркування, розшифрування 

інформаційних знаків в маркуванні; 

- вміти оцінювати якість товарів у процесі транспортування, зберігання 

та реалізації; 

 

формування суджень: 

- здатність розуміння факторів, що вливають на формування та 

зберігання якості товарів; 

- здатність оцінювати якість товарів у процесі транспортування, 

зберігання та реалізації; 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 



 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

24 «Сфера 

обслуговування» 

 

За вільним  вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 241 

«Готельно-ресторанна 

справа» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 6-й 

Лекції: 

30 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

-  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

30 год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Ступінь: бакалавр 30 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента –3 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладачі 

Дітріх І.В., к.х.н., доцент 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Товарознавство непродовольчих товарів.  

Тема 1. Загальні відомості про товарознавство.  

1.1. Сутність, мета та завдання дисципліни «Товарознавство» 

1.2.  Методи товарознавства 

Тема 2. Характеристика окремих груп непродовольчих товарів 

2.1. Товарознавство   пластичних мас,  



2.2. Товарознавство скляних та  керамічних товарів 

2.4.Товарознавство металевих, електропобутових, меблевих.  

2.5.Поняття про швейні вироби.  

 

Тема 3.Загальна характеристика асортименту і споживних властивостей 

швейних матеріалів та трикотажних  товарів. 

3.1.Лляні тканини  

3.2. Товарознавство штучних вироби. 

Тема 4.  Ювелірні вироби.  

4.1.Асортимент ювелірних виробів 

4.2. Вимоги якості ювелірних виробів 

 

Змістовий модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів.  

 

Тема 5. Зерно і продукти його переробки: борошно та крупи.  

5.1. Хлібобулочні та макаронні вироби.  

5.2. Вимоги щодо якості зерна та продуктів його переробки 

5.3. Зберігання зерна та продуктів його переробки 

 

Тема6. Загальна характеристика свіжих плодів і овочів та  продуктів їх 

переробки.  

6.1. Асортимент свіжих плодів і овочів та  продуктів їх переробки. 

6.2. Вимоги щодо якості свіжих плодів і овочів та  продуктів їх переробки. 

 

Тема 7. Кондитерські та смакові товари 

7.1.  Класифікація смакових товарів. 

7.2. Виробництво смакових товарів.  

7.3. Вимоги до якості та зберігання смакових товарів.  

Тема 8. Загальна товарознавча характеристика споживних властивостей 

м’ясних, рибних та молочних товарів, харчових жирів. 

8.1.   Загальна товарознавча характеристика споживних властивостей м‘ясних 

товарів 

8.2. Загальна товарознавча характеристика  споживних властивостей рибних 

товарів 

8.3. Загальна товарознавча характеристика споживних властивостей 

молочних товарів 

8.4. Загальна товарознавча характеристика споживних властивостей харчових 

жирів. 

10. Рекомендована література 



        1.  Богацька Л.М. Товарознавство: Опорній конспект лекцій. – К.: 

Європейський університет, 2001. 

2. Дубініна А.А. Товарознавство смакових товарів : навчальний 

посібник / А.А. Дубініна, Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.А. Жестерова. - K. : 

Професіонал, 2004. – 240 с. 

3. Дітріх І.В. Товарознавство (розділ «Продовольчі товари»). 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напр. підгот. 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ І.В. Дітріх, О.С.Чікалова.- Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2009.-34с. 

          4. Дітріх І.В. Товарознавство (розділ «Продовольчі товари»). 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студ. напр. підгот. 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ І.В. Дітріх. - Донецьк: ДонНУЕТ, 

2009.-39с. 

6. Задорожний І.М., Гавриліщин В.П. Товарознавство 

зерноборошняних товарів. – Львів: Компакт-ЛВ., 2004.-356 с. 

7. Задорожний І.М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні 

продукти : підручник / І.М. Задорожний, І.В. Сирохман, Т.М. Растюк. – 

Львів: Коопосвіта, 2000. – 380 с. 

8. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, овочі, 

гриби та продукти їх переробки: підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. 

– К.: КНТЕУ, 2009 – 414с. 

9. Рудавська Г. Б. Молочні та яєчні товари: підручник / Г.Б. Рудавська, 

Є.В. Тищенко. - К.: – К. : КНТЕУ, 2013 – 372с. 

10. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів/ І.В. 

Сирохман,  І.М. Задорожний,  П.Х. Пономарьов. - К.: Лібра,  2002. – 368с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

           Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити набуття 

студентами глибоких теоретичних знань і практичних навичок 

службового спілкування за етичними нормами сучасного 

суспільства, а також формування у майбутніх фахівців уявлення про 

етичне мислення у сфері бізнесу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
 

знання і розуміння: 

 основних понять, принципів і норм етики та етикету службового спілкування; 

 закономірностей розвитку понять, термінів та правил етики та етикету в різні 

історичні епохи; 

 національних традицій мовної поведінки; 

  етики службового спілкування з аудиторією; 

 індивідуального діалогового спілкування; 

 етики невербального спілкування; 

 етики та етикету у комерційній діяльності; 

 етики комерційних переговорів;  

 особливостей етики ділового спілкування в міжнародних відносинах;  

 іміджу сучасної ділової людини;  

 

застосування знань і розумінь: 

 вміти організувати і провести службові наради та засідання; 

 вміти організувати і провести індивідуальне діалогове 
спілкування; 

 вміти організувати і провести службове спілкування телефоном; 
 вміти організувати і провести службове спілкування з 

аудиторією; 
 вміти спланувати, організувати і провести комерційні 

переговори; 

 вміти правильно обрати стратегію і тактику ділового спілкування; 

 вміти правильно застосовувати методи та прийоми мовно-психологічного впливу 

на аудиторію; 

 вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та невербальними 

засобами комунікації. 

 

формування суджень: 

 здатність визначати мету і завдання службового спілкування; 
 здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури мовної поведінки; 



 здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати прийоми 

протидії їм;  
 здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів 

словесної суперечки; 
 здатність оцінювати рівень власної лінгвістичної компетенції та 

визначати шляхи її вдосконалення; 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
другий цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – залік.  
6. Мова викладання: 

Українська 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни денна 

форма 

навчанн

я 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 24 

"Сфера 

обслуговування" 

 
 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Модулів – 1 Спеціальність 241 

"Готельно- 

ресторанна справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 2 2д 2д 
Лекції:   

15  
год. 

8 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - Ступінь: 
бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 
год. 

4 
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

 

 

 

45 
год. 

78 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., асистент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади та методологія 

етики спілкування. 

Тема 1. Етика спілкування як предмет дослідження психолінгвістики. 

Етика і мораль. Етика ділового спілкування традиційного суспільства. Етика 

ділового спілкування в ученні Конфуція. Особливості етики ділового 

спілкування в західноєвропейській культурній традиції. Протестантськая 

етика і дух капіталізму. Загальні етичні принципи і характер сучасного 

ділового спілкування.  

Тема 2. Комунікативна діяльність та етика ділового спілкування. 

Поняття «комунікація» і «спілкування». Службовий етикет як сукупність 

правил поведінки людини. Норми професійних ділових відносин. Усна і 

писемна форми офіційно-ділового стилю. Види комунікативних актів. 

Правила ділового листування. 

Тема 3. Менеджер як ключова фігура виробництва. Вимоги до 

професійної відповідності сучасного керівника. Ділова кар´єра керівника. 

Стилі управлінської діяльності. Ефективність використання робочого часу. 

Тема 4. Імідж ділової людини. Характерні риси іміджу сучасного 

бізнесмена. Напрями вдосконалення іміджу національного виробника. 

Значення зовнішнього вигляду. 

 

Модуль 2. Практичні аспекти службового спілкування та 

фактории впливу. 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Фактории 

впливу. Культура вербального професійного спілкування. Техніка мовлення. 

Основи ораторського мистецтва. 

Тема 6. Невербальні засоби спілкування як вияв етичної культури 

особистості. Системами невербальних засобів спілкування: оптико-кінетична 

(кінесика); паралінгвістична система; екстралінгвістична система; 

проксеміка; контакт очей. 

Тема 7. Мовленнєвий етикет. Етикет службової телефонної розмови. 

Тема 8. Переговори. Основи стратегії переговорів. Підготовка до 

переговорів. Тактика і принципи переговорів. Рекомендації як правильно 

провести переговори. 

 

10. Рекомендована література: 
1. Яхно Т.П., Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник/ 

Я.П. Яхно, І.О. Куревіна, ‒  К.: Центр учбової літератури, 2012. ‒  168 

с. 



2. Етика ділового спілкування  навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко 

А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. – Л. : Магнолія, 2009. – 312 с. 

3. Петрунін Ю.Ю., Борисов В.К. Етика бізнесу – М.: 2009. – 280с.  

4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 

2009. – 168с. 

5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена: Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», 

2004. – 232 с. 

6. Карнегі Д. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, 

виступаючи прилюдно. – Х.: Промінь, 2007. – 560 с. 

7. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. 

Лукашевич, І. Б. Осетинська. – 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. ‒  

208 с. 

8. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та 

економічна ефективність. За ред.. Хоружого Г. Ф. – К.: УБС НБУ, 2009. 

– 255 с. 

9. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник для підготовки 

бакалаврів всіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Лемківський, В.В. 

Павловський. – Харьків – Київ, НМЦВО, 2003. – 320 с. 

10.  Палеха Ю. І. Іміджологія. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2005. – 323 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа"  

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів знань і вмінь, спрямованих на організацію наукової діяльності, 

планування експериментальних досліджень та обробку отриманих 

результатів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- методику планування і організації наукових досліджень;  

- методику проведення експериментальних досліджень; 

- правила складання звіту, доповіді або статті за результатами 

наукового дослідження. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- відбирати і аналізувати необхідну інформацію з обраної теми 

наукового дослідження; 

- формулювати мету і задачі дослідження, розробляти теоретичні 

передумови, планувати і проводити експеримент;  

- опрацьовувати результати вимірів і оцінювати похибку спостережень, 

зпівставляти результати експерименту з теоретичними передумовами і 

формулювати висновки;  

-складати звіт, доповідь або статтю за результатами наукового 

дослідження. 

формування суджень: 

- здатність до засвоєння методики планування і організації наукових 

досліджень;  

- здатність до вміння відбирати і аналізувати необхідну інформацію з 

обраної теми наукового дослідження; 

- здатність до формулювання мети і задачі дослідження, розробки 

теоретичних передумов, планування і проведення експерименту;  

- здатність до опрацьовування результатів вимірів і оцінювання 

похибки спостережень, зпівставляння результатів експерименту з теоретич-

ними передумовами і формулювання висновків;  

- здатність до складання звіту, доповіді або статті за результатами 

наукового дослідження. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 4-й 4-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

-  -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

6 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

екзамен 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Наука, основні поняття, методи. Наукові кадри і 

заклади України. 

Тема 1. Наука, як система знань. Основні логічні поняття. Методи наукового 

дослідження.  

Тема 2. Наукові та науково-педагогічні кадри:  вчені ступені, вчені звання,  

вищі академічні звання,  аспірантура. Наукові заклади України. 

Змістовий модуль 2. Державна система науково-технічної інформації її 

накопичення та обробка. 



Тема 1. Наукові твори. Роль науково-технічної інформації в наукових 

дослідженнях. Державна система науково-технічної інформації. 

Тема 2. Первинна та вторинна інформація. Картотека і каталоги. 

Бібліографія. Довідники, енциклопедії та огляди. Пошук інформації.  

Змістовий модуль 3. Організація науково-дослідної роботи. Студентська 

НДР. Оформлення результатів експерименту. 

Тема 1. Спостереження та експеримент. Організація дослідження. 

Проведення експерименту. 

Тема 2. Основні задачі, напрями і етапи науково-дослідної роботи студентів. 

Тема 3. Записи досліджень. Табличне зведення числових даних. Графічне 

оформлення результатів дослідження. Обчислення результатів дослідження. 

Змістовий модуль 4. Курсова, дипломна роботи як кваліфікаційне 

дослідження. 

Тема 1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика. Послідовність 

виконання. Робота над текстом.  

Тема 2. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою. 

Підготовка до захисту та захист. Типові помилки в написанні та оформленні 

курсової (дипломної, магістерської) роботи. 

 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень і технічної творчості. Методичні 

вказівки для підготовки до семінарських та практичних занять / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров.-  Д. : ДонДУЕТ, 2006. - 17 с. 

 2. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень і технічної творчості. Методичні                                       

вказівки для організації самостійної роботи студентів / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров.-  Д. : ДонДУЕТ, 2007. - 24 с. 

 3. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень / О.О.Сімакова, Р.П.Никифоров.-    

2-е вид. перероб. та доп. - Д. : ДонНУЕТ, 2012. - 152 с. 

4.Грищенко І.М. Основи наукових досліджень / І.М.Грищенко, 

О.М.Григоренко, В.А.Борисейко.  - К. : КНТЕУ, 2001. - 185 с. 

5. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров. - Д. : ДонДУЕТ, 2006. - 138 с. 

6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи /  

В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К .: Знання-Прес, 2003. - 295 с. 

7. Основы научных исследований [Електронний рерурс] / Режим доступу: // http:  

//socioline.ru/…/ludchenko-yaa-p… 

8. Основы научных исследований [Електронний рерурс] / Режим доступу: // http:  

//dis.finansy.ru/pupl/002. htm 

 

 



 

ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – усвоєння загальних 

законів  захисту авторського права на Україні і розробка вміння 

використовувати ці закони в даному конкретному випадку при складанні 

заявки на винахід, яка є наслідком знайдення авторами нового технічного 

рішення в будь якій галузі народного господарства, і в першу чергу в 

харчовій технології.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- загальні закони  захисту авторського права на Україні;  

- головні вимоги до складання заявки на винахід; 

- методи рішення конкретних завдань стосовно складання заявки на          

винахід. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- встановлювати об‘єкт патентування, який може бути різних видів; 

- працювати з літературними джерелами для  встановлення аналогів та 

прототипу винаходу, новизни рішення; 

- складати заявку на винахід та корисну модель.  

формування суджень: 

- здатність до встановлення об‘єкту патентування;  

- здатність до роботи з літературними джерелами, внаслідок якої 

встановлюються аналоги та прототип винаходу, а також 

підтверджується новизна рішення; 

- здатність до вивчення головних вимог до складання заявки на 

винахід;  

- здатність до оволодіння прийомами та методами рішення конкретних 

завдань стосовно складання заявки на винахід. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 



українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й 4-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

-  -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

6 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Патентна інформація та документація.  

Тема 1. Патентна документація і нормативна база патентно-

інформаційної діяльності. 

Тема 2. Державна система патентноi iнформацiї.  

Тема 3. Система класифікацiй. 

Тема 4. Мiжнароднi класифiкації об'єктiв промислової власностi.  

Тема 5. Пошук патентної iнформацiї.  

 

Змістовий модуль 2. Патентні дослідження. 

 

Тема 1. 3мicт i порядок патентних дослiджень за ДСТУ 3575-97. 

Тема 2. Житreвий цикл об'екта господарської дiяльностi (ОГД). 

Тема 3. Патентний формуляр. 



Тема 4. Документування етапiв правової охорони об'єктiв промислової 

власностi. 

 

Змістовий модуль 3. Охорона прав на винаходи і корисні моделі.  

Тема 1. Об'єкти винаходів і їхні ознаки. 

Тема 2. Автори і власники охоронних документів. 

Тема 3. Дата подання і пріоритет заявки. 

Тема 4. Експертиза заявки і реєстрація патенту. 

Тема 5. Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на винахід. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Артемьев Е.Н. и др. Патентоведение.-К.:Машиностроение, 2014.-469 с. 

2. Васюкова Г.Т. Патентознавство.-Д.:ДонДУЕТ.-1999.-117 с. 

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької роботи – К.: Знання-Прес, 2003.-295 с. 

4. Руководство по методике предварительной и      государственной научно-

технической экспертизы изобретений.- М.:ВНИИПИ, 1985.-191с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.:Экономика.-1983.-406 с. 

6. Слащева А.В. Патентознавство. Методичні вказівки для виконання ІЗС / 

А.В.Слащева, О.О.Сімакова, О.В.Сабіров – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

1 Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів спеціальних теоретичних та практичних  навичок з питань 

процедури створення підприємства,  дослідження середовища і конкуренції 

та видів підприємницької діяльності, актуальні, з огляду на сучасну 

ситуацію, етичні проблеми бізнесу, формування бізнес-культури на 

підприємстві, засобів досягнення успіху та особистої кар‘єри. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

логіки підприємницької діяльності 

джерела формування нових ідей 

послідовність етапів підприємницької діяльності для прийняття 

обґрунтованого рішення 

процес створення підприємства 

структуру та техніку ділового спілкування, питання ділової етики та 

ділового етикету 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння будувати взаємовідносини підприємств з різними 

контрагентами ринку,  

уміння визначити найбільш раціональні організаційні форми для свого 

підприємства,  

уміння приймати господарські рішення згідно з чинним 

законодавством,  

уміння обґрунтовувати стратегію поведінки на ринку,  

визначати шляхи формування початкового капіталу; 

уміння розробки установчих документів, розуміти їх сутність, 

призначення і порядок укладання 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

використовувати структуру та техніку ділового спілкування для 

досягнення поставлених цілей господарювання, 

володіти питаннями ділової етики та ділового етикету, як інструменту 

досягнення успіху у ведені бізнесу 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 



4. Цикл (которкий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" 
Нормативна  

Рік підготовки: 

3 - 

Модулів -  

Спеціальність 241 "Готельно-

ресторанна справа" 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 5 - 

Лекції: 

26 - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

13  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 51 - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

екзамен  

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Організація підприємницької діяльності 

 

Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 



1.1 Роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринку. 

Розвиток теорій підприємництва. Сутність і характерні риси підприємництва. 

1.2  Суб‘єкти та об‘єкти підприємницької діяльності в ринковій 

економіці. Функції підприємництва. Права та обов‘язки підприємців.  

1.3 Підприємець – головна фігура економічного процесу. 

Особисті якості підприємця. Складові підприємницького успіху.  

1.4 Комерційна інформація як особливий товар. Кому слід 

займатися підприємницькою діяльністю 

 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

2.1 Умови, необхідні для підприємницької діяльності. Принципи 

організації підприємницьких структур.  

2.2 Види підприємництва: за формою власності, за розміром, за 

характером діяльності.  

2.3 Підприємство як основна організаційна структура підприємницької 

діяльності  

2.4 Підприємницька ідея та її вибір  

2.5 Підприємницький капітал, способи його формування 

2.6 Розробка установчих документів: їх сутність, значення, порядок 

укладання.  

2.7 Підприємство як суб'єкт і об'єкт ринку Зовнішнє та внутрішнє 

середовище господарювання підприємств, їх класифікація. Взаємовідносини 

підприємства з різними контрагентами ринку. 

 

Тема  3.  ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Організаційно-правові форми підприємництва.  

3.2 Організаційно-економічні форми підприємництва.  

 

Змістовий модуль ІІ.  Організаційно-управлінські функції 

підприємництва. 

 

Тема 4.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

4.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

4.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

4.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

 

Тема 5.  Ринок і конкуренція в системі підприємництва 

 

5.1 Сутність ринку як сфери бізнесу.  

5.2 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  



5.3 Методи конкурентного суперництва.  

5.4 Моделі конкурентної поведінки.  

5.5 Розвиток конкуренції в сучасних умовах.  

 

 

 

Тема 6 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК 

 

6.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

6.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

6.3  Стратегія управління ризиком.  

6.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Культура у бізнесі та ділова етика 

 

Тема 7.  СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ 

 

7.1 Поняття та зміст бізнес-культури. Умови та фактори формування 

бізнес-культури.  

7.2 Ділова етика як затребуваний фактор інноваційної економіки. 

Принципи ділової етики.  

7.3 Форми партнерских звязків у підприємництві. Схема 

підприємницьких дій з реалізації проекту.  

7.4 Поняття угоди та основні напрями співробітництва партнерів.  

 

Тема 8. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА І АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Поняття і сутність корпоративної культури.  

8.2 Типи і види корпоративної культури.  

8.3 Стиль управління.  Культура компанії.  

8.4 Соціальна відповідальність підприємців Норми етикету бізнес-

середовища. 

 

Тема 9. ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕР 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

9.1 Ділове спілкування як елемент ділової культури.  

9.2 Ділова етика та етикет.  

9.3 Особливості української бізнес-культури.  

 

 

 

 

 



10. Рекомендована література 

1. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

2. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

3. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

4. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 

2008 р.-437 с. 

5. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

6. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

7.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

8 Лабурцева О.І. «Сутність підприємництва та тенденції його 

розвитку», - Актуальні проблеми економіки.- 2008 р. 

9  Лапуста М.Г. Поршнев А.Г. « Предприниматкльство» М.,ИНФРА М,2002 г. 

10 Цигилип І.І. «Основи підприємництва» Навч. Посіб.- Київ: цент 

учбової літ.,2007 р.-224с. 
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ІНФРАСТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок щодо основних складових 

інфраструктури готельно-ресторанних господарств залежно від типів готелів 

та їх класу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та визначень в інфраструктурі готельно-ресторанного 

господарства; 

основних складових інфраструктури готельно-ресторанних господарств 

залежно від типів готелів та їх класу; 

особливостей організації інфраструктурних елементів спеціалізованих 

засобів розміщення; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати інфраструктурні складові готельно-ресторанних 

комплексів; 

уміння ідентифікувати послуги, що надаються окремими  

інфраструктурними елементами готельно-ресторанних комплексів; 

уміння оцінювати стан секторів індустрії гостинності в різних  регіонах 

України; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

секторів індустрії гостинності. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS - 4 

 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

за вибором 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 6-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 75 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8. Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Готельно-ресторанний комплекс в інфраструктурі 

туризму  

 

Тема 1. Готельно-ресторанні комплекси як складова туристичної галузі. 

Основні поняття та визначення в інфраструктурі готельно-ресторанного 

господарства. Сектор розміщення. 

1.1. Готельно-ресторанні комплекси як складова туристичної галузі.  

1.2. Організаційна структура готельного підприємства.  

1.3. Основні служби готелю та їх характеристика. 

1.4. Служба прийому та розміщення. 

1.5. Служба обслуговування, її функції. 

 

Тема 2. Сектор забезпечення харчуванням. Сектор дозвілля, розваг та 

спорту. 

2.1. Організація служби харчування і напоїв.  



2.2. Сутність організації відпочинку, дозвілля і розваг.  

2.3. Характеристика підприємств дозвілля і розваг. 

 

Тема 3. Сектор торгівлі. Сектор транспортних перевезень 

3.1. Організація служби торгівлі.  

3.2. Сутність організації торгівлі.  

3.3. Характеристика сектору транспортних перевезень. 

 

Змістовий модуль 2. Інфраструктура засобів розміщення  

 

Тема 1. Будівля сучасного готелю. Основні блоки приміщень.  

1.6. Історія будівлі готельного типу. 

1.7. Сучасна концепція архітектури споруд готельного господарства. 

1.8. Інтер‘єр як художня композиція. Меблювання номерів. 

1.9. Функціональна організація приміщень готельного господарства. 

 

Тема 2. Блок приміщень підприємства харчування. Персонал 

підприємства. Виробничі цехи. Допоміжні приміщення. 

2.1. Блок приміщень харчування, його характеристика. 

2.2. Персонал підприємства, обов‘язки персоналу. 

2.3. Виробничі цеха , їх призначення. 

2.4. Допоміжні приміщення. 

 

Тема 3. Додаткові та допоміжні елементи засобів розміщення 

3.1. Класифікація засобів розміщення. 

3.2. Додаткові та допоміжні елементи засобів розміщення.  

 

Змістовий модуль 3.  Особливості інфраструктури спеціалізованих 

засобів розміщення  

 

Тема 1. Елементи інфраструктури  спеціалізованих засобів розміщення 

щодо організації дитячого відпочинку. Особливості інфраструктури 

мотелю. 

1.1. Інфраструктура  спеціалізованих засобів розміщення щодо організації 

дитячого відпочинку. 

1.2. Особливості інфраструктури мотелю. 

 

Тема 2. СПА-центр готелю. Особливості організації відпочинку  на 

транспортних засобах. 

2.1. Організація та функціонування СПА-центру готельного комплексу. 

2.2. Особливості організації відпочинку  на транспортних засобах. 

 

10. Рекомендована література   

1. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания: учебник / Ю.Ф. 

Волков. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 384с.  



2. Гостиничный и туристический бизнес/ Под ред. проф. Чудновского А.Д. – 

М., Тандем Изд. ЭКМОС, 2000. -264с.  

3. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. / М.П. 

Мальська, В.В. Худо. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424с. 

4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний 

посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 348с. 

5. Полякова А.В. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства: 

навч. посібн. для студ. напряму підготовки 6.140101 ден. та заоч. форм 

навчання / М-во освіти та науки України, Донец. нац. ун-т ім. М.Туган-

Барановського, Каф.орг. та упр. Якістю ресторанн. госп-ва; -Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. -145с. 

6. Полякова А.В. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства. 

Засоби діагностики знань студентів денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» в умовах 

КМСОНП / А.В. Полякова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 30с. 

7. Федорченко В.К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. – 

2002. №2. – С.12-17. 

8. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник / 

Н.В. Чорненькая. - К.: Атіка, 2008. – 392с. 

9. Черевичко Т.В. Теоретические основы гостеприимства: учеб.пособие / 

Т.В. Черевичко.  –М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 288с. 

10. Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних послуг: навч. посіб. / 

В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2001. – 353с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ ТА PR ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – дати студентам, 

майбутнім фахівцям у сфері експлуатації і управління готельно-ресторанним 

бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення 

ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних 

технологій; придбання і закріплення знань студентами в області 

використання інформаційних технологій і систем в готельно-ресторанної 

діяльності, їх інформаційного та програмного забезпечення, вивчення 

універсальних та спеціалізованих пакетів програм, використання локальних і 

глобальних мереж, освоєння методик і технологій автоматизованого 

менеджменту и маркетингу, у тому числі виражених у міжнародних 

стандартах 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних найважливіших теоретичних питань РR - технологій в 

готельно-ресторанному бізнесі та змісту їх основних елементів;  

сутності та значення інформації в розвитку сучасного інформаційного 

суспільства;  

змісту рекламної діяльності; етичні і правові норми і принципи 

створення рекламних звернень; базові поняття, характеристики і професійні 

терміни;  

особливостей аналізу даних, основних концептуальних підходів до 

професійної діяльності у сфері зв'язків з громадськістю; 

сутності інформаційних технологій, їх роль і місце у сучасному 

суспільстві; 

теоретичних засад та перспектив розвитку комплексних інформаційних 

систем та технологій у ресторанному господарстві; 

основ побудови локальних комп'ютерних мереж і їх місця у сучасних 

інформаційних системах; 

основних визначень та термінів бази даних та технології її 

проектування; використання засобів сучасних систем управління базами 

даних; 

основних принципів роботи з електронними презентаціями;  

сучасних програмних засобів аналізу даних. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння орієнтуватися у професійному світі Public Relations;  

уміння оцінювати ефективність Public Relations в готельно-

ресторанному бізнесі 

уміння орієнтуватися в інформаційних потоках і Інтернет - ресурсах в 

галузі готельно-ресторанного бізнесу; знаходити, критично оцінювати і 



відбирати Інтернет – ресурси; планувати, організовувати та контролювати 

діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства у зв‘язках із 

громадськістю 

уміння застосовувати засоби обробки, аналізу, систематизації 

інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань 

розробки готельного сервісу, використовуючи методи та сучасні технічні 

засоби інформаційних технологій. 

уміння проводити ідентифікацію, класифікацію та надання інформації 

за допомогою програмних і комп‘ютерних засобів, локальних і глобальних 

мереж застосування систем управління базами даних у сфері готельного 

сервісу. 

уміння проводити дослідження кон‘юнктури ринку та можливостей 

підприємства готельної галузі використовуючи засоби інформаційних 

технологій. використання сучасних інформаційних систем в готельной 

індустрії. 

уміння формувати агентську мережу, банк постійних клієнтів за 

допомогою комп‘ютерних засобів, локальних і глобальних мереж 

використання інформаційних технологій і прикладних програм 

формування, просування і реалізації готельно -рестораних послуг 

уміння застосовувати методики і технології автоматизованого 

менеджменту и маркетингу, у тому числі виражених у міжнародних 

стандартах використання прикладного програмного забезпечення в 

соціально-культурному сервісі 

 

формування суджень: 

здатність формування позитивного іміджу підприємства готельного і 

ресторанного господарства, планування рекламних компанії підприємства; 

здатність формування уявлень про можливості використання 

персонального комп‘ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування.  

здатність розробляти обслуговуючий технологічний цикл виробництва 

послуг розміщення з врахуванням інформаційних технологій та автоматизації 

технологічних процесів використання прикладних програм і систем 

автоматизації управління і експлуатації в готельному і ресторанному бізнесі 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

5. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

Галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов‘язкова 

Модулів – 1 Спеціальність 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

6-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: бакалавр 30 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: ПМК, екзамен 

 

9. Викладач 
Ліхачов Р.В., старший викладач 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Методи, моделі і засоби інформаційних та PR 

технології у готельно-ресторанної індустрії 

Тема 1. РR-технології в готельно-ресторанному бізнесі  
1.1. Соціально-економічна сутність РR-технологій в готельно-ресторанному 

бізнесі. 



1.2. Основні етапи діяльності PR в готельно-ресторанному бізнесі. 

1.3. Public Relations в системі маркетингових комунікацій. Public Relations: 

інструментарій. 

1.4. PR-стратегії в готельно-ресторанному бізнесі. 

 

Тема 2. Інформаційні технології обробки документів, ведення баз даних і 

робота з клієнтами. 

2.1. Поняття та класифікація сучасних інформаційних технологій (ІТ). 

2.2. Інформаційні технології в управлінні готельним сервісом. 

2.3.Моделяваннѐ і програмні засоби автоматизації технологічних процесів 
готельних послуг.  
2.4. Типи інформаційних структур і моделей (двовимірні, іюрархічні, сіткові).  
2.5. Програмні засоби розробки інформаційної базі і її використаннѐ. 
2.6. Інформаційне та програмне забезпеченнѐ ІТ роботи з кліюнтами. 
2.7. Методологіѐ використаннѐ ІТ. 
 

Змістовий модуль ІІ. Мережні технології і інформаційні системи в 

готельно- ресторанної індустрії. 

Тема 3. Мережні технології та глобальна мережа Internet. Комунікаційні 

процеси.  

3.1. Поняття взаємопов'язаних систем комп'ютерних та комунікаційних 

технологій. Мережні і Інтернет технології в готельній індустрії (методи і 

засоби). 

3.2. Організація роботи, засоби та сервіси мережі Інтернет.  

3.3. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. Web - сайти. 

3.4. Електронні канали маркетингу та реклами у готельному та ресторанному 

бізнесі в мережі Internet. 

3.5.Методи проведення та оцінювання рекламної кампанії в Internet. Засоби 

підвищення рекламної ефективності в Internet. 

3.6. Застосування Internet-технологій для збору, аналізу та розподілу 

інформації, що направлена на забезпечення інтересів готелів та ресторанів, 

при організації та здійсненні закладами міста з іншими готелями та 

ресторанами, фірмами, організаціями. 

3.7.Системи управління бізнес-процесами готелів та ресторанів на базі 

інформаційно-обчислювальних мереж. 

 

Тема 4. Створення бізнес-плану підприємства.  

4.1. Основні розділи й етапи складаннѐ бізнес – плану.  
4.2. Система фінансового моделяваннѐ і аналізу Project Expert. Інтерфейс 
системи, етапи роботи, формуваннѐ бази даних системи, побудова моделі. 
4.3. Побудова  бізнес – плану за допомогоя фінансового моделяваннѐ і 
аналізу Project Expert.  

 

10. Рекомендована література 



1. Балабанова Л. В. PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі : 

навч посіб. / Балабанова Л. В., Савельєва К. В. – К. : Видавничий дім 

«Професіонал», 2008. – 528 с. 

2. Войтюшенко Н.М. Інформаційні технології у ресторанному бізнесі  : 

навч. посіб. для студ. спец. 6.051701 ден. та  заоч. форм  навчання  / Н. М. 

Войтюшенко  –  Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 –  353 с. 

3. Антипов, К.В. Паблик рилейшнз [Текст]: учебник К.В. Антипов . - 

М.:Изд. Дом "Дашков и К", 2002 . - 148 с. 

4. Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Ч.Й., Руденко С.І. Менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу. Навч. Посібн./Під загальною редакцією М.М. 

Поплавського і О.О. Гаца – К. Кондор, 2008. – 460с. 

5. П‘ятницька Г.Т.  Ресторанне господарство України: ринкові 

трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: 

Монографія. -К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2007. - 465 с. 

6. Сирый В.К. и др. / Ресторанный бизнес: управляем профессионально 

и эффективно / В.К. Сирый, С.В. Ярков, И.О. Бухаров,  Ф.Л. Сокирянский, С. 

Ярков. - ООО "Издательство "Эксмо".- 2008 

7. Спіцина,  Н. М.  Інформаційні системи і технології підприємства 

[Текст] : метод. вказівки та індивід. завдання для проведення лаборатор. і 

самост. робіт з модуля «Використ. програми  Project Expert для розв‘язання 

екон.  задач» для студ.  ін-ту економіки упр.  спец. 6.050107  ден. і заоч. 

форм. навчання  / М-во освіти і науки,  Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі  

ім. М. Туган-Барановського,  каф. інформ. систем і технологій упр. Н. М. 

Спіцина, Є. В.  Мельников, Ю. І. Соломка. – Донецьк : [ДонНУЕТ],  2008 –  

35 c. 

8. Калберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel 2003: Пер. с англ. – К.: 

Диалектика, 2004 – 648с. 

9. Нечаюк Л. Л. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент [Текст]: 

навч. посіб. / Л. Л. Нечаюк,  Н. О. Нечаюк. - 3-тє видання. - К.: Центр учбової 

літератури, 2009. - 344 с. - ISBN 978-966-364-933-7. 

10. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-

е изд.: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 635 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БІЗНЕСУ  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 
 

1 Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

ринкової психології, озброєння знаннями, розумінням законів і принципів, 

згідно яким розвивається бізнес, існуючих в ньому проблем. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

соціально-економічного змісту і форм функціонування бізнесу,  

передумов та основних засад розвитку підприємницької діяльності 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати цілі, задачі і практику організації бізнесу;  

масштаба підприємництва за допомогою вивчення інтеграційного 

характеру проблем бізнесу 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента 

 

4. Цикл (которкий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6 Мова викладання: 

українська, російська 

7 . Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" 
Вибіркова 

Рік підготовки: 

4  

Модулів -  Спеціальність 241 "Готельно- Семестр: 



Змістових модулів - 2 ресторанна справа" 8  

Лекції: 

20  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

20  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

екзамен 

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Організація підприємницької діяльності 

 

 Тема 1. Бізнес і підприємництво як характерна риса економічного 

розвитку  

1.1Поняття "бізнес" та "підприємництво". Необхідність виникнення 

бізнесу. Суб'єкти бізнесу. Основні види бізнесу. 

1.2 Історичний розвиток поняття "підприємництво".  

1.3 Сутність і функції підприємництва.  

1.4 Економічна основа підприємництва.  

1.5 Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови 

підприємництва. 

 

Тема 2. Об'єктивні засади підприємництва 

2.1 Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво - 

матеріальна основа виникнення підприємництва.  

2.2 Ринок та його функції. 

2.3 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  

2.4 Методи конкурентного суперництва.  

2.5 Моделі конкурентної поведінки.  

2.6  Розвиток конкуренції в сучасних умовах. 

 

Тема 3. Функції та правовий статус підприємця 

3.1 Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.  

3.2 Права, обов'язки та відповідальність підприємця.  

3.3 Методи, пов'язані зі спілкуванням під час купівлі-продажу.  

 

Гема 4.  Види та сфери підприємницької діяльності 



4.1 Приватне, колективне та державне підприємництво.  

4.2 Види підприємницької діяльності. 

 

Гема 5. Підприємство в ринкових умовах 

5.1 Підприємство, його сутність та функції.  

5.2 Види та об'єднання підприємств. 

5.3 Господарські товариства. 

Змістовий модуль 2 Організаційно-управлінські функції 

підприємництва 
Тема 6.  Організація підприємництва 

6.1 Логіка ведення підприємницької діяльності та прийняття 

управлінських рішень 

6.2 Припинення підприємницької діяльності. 

Тема 7.  Технологія заснування власної справи 

7.1 Засновницькі   документи   та   їх   підготовка.    

7.2 Статутний   фонд   та   його формування.  

7.3 Державна реєстрація підприємництва. 

Тема 8. Підприємницький ризик 

8.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

8.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

8.3  Стратегія управління ризиком.  

8.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

Тема 9. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва  

9.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

9.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

9.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

9.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

10. Рекомендована література 

8. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

9. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

10. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

11. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 

2008 р.-437 с. 

12. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

13. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

14.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

8 Лабурцева О.І. «Сутність підприємництва та тенденції його 

розвитку», - Актуальні проблеми економіки.- 2008 р. 

9 Лапуста М.Г. Поршнев А.Г. « Предприниматкльство» М.,ИНФРА М,2002 г. 

10 Цигилип І.І. «Основи підприємництва» Навч. Посіб.- Київ: цент 

учбової літ.,2007 р.-224с. 
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http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7138/source:default
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ТРЕНІНГ «ВСТУП ДО ФАХУ» 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів 

з особливостями організації підготовки фахівців спеціальності  «Готельно-

ресторанна справа» у навчальних закладах III – IV рівнів акредитації в умовах 

Болонського процесу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- систему вищої освіти України в контексті Болонського процесу; 

- організацію навчального процесу в університеті; 

- основи фахової підготовки студентів спеціальності  «Готельно-

ресторанна справа» у вищому навчальному закладі;  

- структуру органів студентського самоврядування; 

- структури та класифікації бібліотечного фонду університету. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- ефективно готуватися до різних видів навчальної роботи та 

контрольних заходів у ВНЗ; 

- правильно користуватися бібліотечним фондом університету; 

- працювати з основною нормативною та технологічною документацією 

для майбутньої професії. 

формування суджень: 

- здатність до вивчення розвитку системи вищої освіти України в 

контексті Болонського процесу; 

- здатність до організації кредитно – модульної системи навчання; 

- здатність до фахової підготовки у вищому навчальному закладі;  

- здатність до створення студентського самоврядування як невід‘ємної 

складової демократизації вищої школи; 

- здатність до опрацювання структури та класифікації бібліотечного 

фонду університету та правил користування ними. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 



підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання –  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2д-й -  

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. -. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Університетська освіта в контексті Болонського 

процесу та  підготовка фахівців з  вищою освітою. 

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з  вищою 

освітою. 

Змістовий модуль 2. Організація навчального процесу та фахова 

підготовка в університеті. 

Тема 1. Організація навчального процесу в університеті. 

Тема 2. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі. 

 



10. Рекомендована література   

 

1. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. / О.О.Сімакова, Н.С.Гончарова.-  Д. : 

ДонНУЕТ, 2013. - 108 с. 

2. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. Методичні вказівки для підготовки до 

семінарських та лабораторних занять / О.О.Сімакова.-  Д. : ДонНУЕТ, 2012. - 

17 с. 

3. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / О.О.Сімакова, Р.І. Саєнко.-  Д. : ДонНУЕТ, 

2013. - 24 с. 

4. Товканець Г.В. Університетська освіта / Г.В. Товканець. - К. : Кондор, 

2011. - 184 с.  

5. Аніловська Г.Я. Університетська освіта / Г.Я. Аніловська, Н.С. 

Марушко, Л.М. Томаневич. – Л. : Магнолія, 2009. – 370 с. 

6. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / под. 

ред. В.Г. Кременя. – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 382 с. 

7.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 2007. 

8.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : Экономика, 

1993. 

9.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник (общественное 

питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : Экономика, 1988. 

10. Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу // Вища школа. 

– 2005. - №6. – С. 13-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ «ОСНОВИ КУЛІНАРНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - отримання комплексу 

знань про технологічні властивості сировини, засоби її обробки, асортимент 

напівфабрикатів та їх призначення, класифікацію робочих місць в 

підприємствах харчування, розміщення і оснащення необхідним 

обладнанням, інвентарем, дотримання санітарно-гігієнічних умов 

виробництва та реалізації напівфабрикатів і страв, особисту гігієну 

працівників. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

 технологічні властивості сировини; 

 характеристики технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів; 

 асортимент та призначення напівфабрикатів з основної сировини; 

 санітарно-гігієнічних умов виробництва і реалізації 

напівфабрикатів, страв. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

 проводити механічну кулінарну обробку основної сировини; 

 виготовляти напівфабрикати з різних видів сировини; 

 організувати робочі місця в виробничих цехах; 

 організувати робочі місця в торгівельних приміщеннях; 

 працювати з нормативними документами по визначенню норм  

відходів. 

формування суджень: 

 здатність до вивчення технологічних властивостей сировини; 

 здатність до вивчення характеристик технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів; 

 здатність до відпрацювання асортименту та ознайомлення з 

призначенням напівфабрикатів з основної сировини; 

 здатність до опрацювання та ознайомлення з санітарно-

гігієнічними умовами виробництва і реалізації напівфабрикатів, страв. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 



перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання –  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 2д-й -  

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Класифікація  та характеристика типів підприємств 

ресторанного господарства. Технологічні принципи виробництва 

продукції ресторанного господарства. Технологічний процес обробки 

овочів та виробництво н/ф із них. 

Тема 1. Фізіологічні основи харчування. Якість кулінарної продукції. Типи 

підприємств харчування. Технологічні принципи виробництва продукції 

харчування. 



Тема 2. Механічна кулінарна обробка овочів, круп, бобових. 

Змістовий модуль 2. Технологічний процес обробки м`яса і виготовлення 

напівфабрикатів. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка м`яса. 

Тема 2. Виробництво н/ф із м`яса. 

Змістовий модуль 3. Технологічний процес обробки птиці і виготовлення 

напівфабрикатів. Виробництво напівфабрикатів у цехах. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка сільськогосподарської птиці, дичини, 

кролика. 

Тема 2. Виробництво н/ф із птиці, дичини та кролика. 

Змістовий модуль 4. Технологічний процес обробки риби і виготовлення 

напівфабрикатів. Склад та характеристика приміщень для відвідувачів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу. НД в 

підприємствах харчування. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка рибо- та морепродуктів. 

Тема 2. Виробництво н/ф із риби.  

Тема 3. Організація робочих місць в виробничих цехах. 

10. Рекомендована література   

1. Сімакова О.О. Основи кулінарної майстерності / О.О.Сімакова, 

Н.С.Чехова. - Д. : ДонНУЕТ, 2012.-163 с.  

2. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты / А.Ф.Коршунова.- Д . : 

ДонГУЭТ, 2000. - 69 с. 

3. Коршунова Г.Ф. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

до виконання до виконання лабораторних робіт / Г.Ф. Коршунова, В.Р. 

Давидова, Ю.В. Османова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 77 с. 

4. Давидова В.Р. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

для самостійної роботи / В.Р.Давидова, Ю.В.Османова. – Д. : 

ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

5. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи / Г.Г.Дубцов. - М. : 

Мастерство, 2001. 

6. Жолик Г.А. Технология хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод / Г.А.Жолик. - М. :Урожай, 2001. – 135 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 

2007. 

8. Сонина Л.М. Пособие для повара / Л.М.Сонина. - М. : Экономика, 

2010. 

9.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : 

Экономика ,1993. 

10.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник 

(общественное питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : 

Экономика, 2008. 



ТРЕНІНГ «КУЛІНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ» 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - отримання комплексу 

знань про технологічні властивості сировини, засоби її обробки, асортимент 

напівфабрикатів та їх призначення, класифікацію робочих місць в 

підприємствах харчування, розміщення і оснащення необхідним 

обладнанням, інвентарем, дотримання санітарно-гігієнічних умов 

виробництва та реалізації напівфабрикатів і страв, особисту гігієну 

працівників. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

 технологічні властивості сировини; 

 характеристики технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів; 

 асортимент та призначення напівфабрикатів з основної сировини; 

 санітарно-гігієнічних умов виробництва і реалізації 

напівфабрикатів, страв. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

 проводити механічну кулінарну обробку основної сировини; 

 виготовляти напівфабрикати з різних видів сировини; 

 організувати робочі місця в виробничих цехах; 

 організувати робочі місця в торгівельних приміщеннях; 

 працювати з нормативними документами по визначенню норм  

відходів. 

формування суджень: 

 здатність до вивчення технологічних властивостей сировини; 

 здатність до вивчення характеристик технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів; 

 здатність до відпрацювання асортименту та ознайомлення з 

призначенням напівфабрикатів з основної сировини; 

 здатність до опрацювання та ознайомлення з санітарно-

гігієнічними умовами виробництва і реалізації напівфабрикатів, страв. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання –  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 4 д-й -  

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Класифікація  та характеристика типів підприємств 

ресторанного господарства. Технологічні принципи виробництва 

продукції ресторанного господарства. Технологічний процес обробки 

овочів та виробництво н/ф із них. 

Тема 1. Фізіологічні основи харчування. Якість кулінарної продукції. Типи 

підприємств харчування. Технологічні принципи виробництва продукції 

харчування. 



Тема 2. Механічна кулінарна обробка овочів, круп, бобових. 

Змістовий модуль 2. Технологічний процес обробки м`яса і виготовлення 

напівфабрикатів. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка м`яса. 

Тема 2. Виробництво н/ф із м`яса. 

Змістовий модуль 3. Технологічний процес обробки птиці і виготовлення 

напівфабрикатів. Виробництво напівфабрикатів у цехах. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка сільськогосподарської птиці, дичини, 

кролика. 

Тема 2. Виробництво н/ф із птиці, дичини та кролика. 

Змістовий модуль 4. Технологічний процес обробки риби і виготовлення 

напівфабрикатів. Склад та характеристика приміщень для відвідувачів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу. НД в 

підприємствах харчування. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка рибо- та морепродуктів. 

Тема 2. Виробництво н/ф із риби.  

Тема 3. Організація робочих місць в виробничих цехах. 

 

10. Рекомендована література   

11. Сімакова О.О. Основи кулінарної майстерності / О.О.Сімакова, 

Н.С.Чехова. - Д. : ДонНУЕТ, 2012.-163 с.  

12. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты / А.Ф.Коршунова.- Д . : 

ДонГУЭТ, 2000. - 69 с. 

13. Коршунова Г.Ф. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

до виконання до виконання лабораторних робіт / Г.Ф. Коршунова, В.Р. 

Давидова, Ю.В. Османова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 77 с. 

14. Давидова В.Р. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

для самостійної роботи / В.Р.Давидова, Ю.В.Османова. – Д. : 

ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

15. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи / Г.Г.Дубцов. - М. : 

Мастерство, 2001. 

16. Жолик Г.А. Технология хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод / Г.А.Жолик. - М. :Урожай, 2001. – 135 с. 

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 

2007. 

18. Сонина Л.М. Пособие для повара / Л.М.Сонина. - М. : Экономика, 

2010. 

19.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : 

Экономика ,1993. 

20.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник 

(общественное питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : 

Экономика, 2008 



Тренінг «КУХНІ НАРОДІВ СВІТУ» 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь 

народів різних країн світу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

особливостей системи харчування; 

переліку традиційної продовольчої сировини; 

асортименту і технології страв і кулінарних виробів; 

способів кулінарно-технологічної обробки; 

основ та особливостей вживання класичних і місцевих прянощів, 

пряних овочів, а також соусів, приправ для утворення та покращення смако-

ароматичних властивостей їжі в національних кухнях; 

застосування знань і розумінь: 

уміння надати оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів і готової кулінарної продукції; 

уміння скласти меню для харчування іноземних туристів; 

уміння забезпечити відповідність роботи сучасним вимогам послуг у 

закладах туристично-рекреаційної сфери; 

уміння підвищити рівень відповідності класу та спеціалізації 

затребуваних сучасним споживачам і перспективних закладів ресторанного 

господарства у нашій країні. 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій рестораанного господарства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

    7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 
вибіркова 

Рік підготовки: 



для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

 2-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й додатковий  

Лекції: 

  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 3,75 - - 

самостійної роботи 

студента – 3,75 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліниш 

Змістовий модуль 1. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Європи».  

Тема 1. Особливості національних кухонь країн Центральної, Західної, 

Південної Європи 

1.1. Особливості національних кухонь країн Західної Європи (Франції, 

Бельгії, Нідерландів, Великобританії) 

1.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Східної 

Європи (Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини, 

Польщі) 

1.3. Особливості національних кухонь народів середземноморського 

узбережжя (Італії, Іспанії, Португалії) 

 

Тема 2. Особливості національних кухонь країн Північної, Східної 

Європи та Балтії 

2.1. Особливості кухонь країн Північної Європи (скандинавської кухні) 

2.2. Особливості Балканської кухні (Болгарії, Румунії, Греції Албанії, 

Сербії, Хорватії та ін.) 

 

Змістовий модуль 2. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Ближнього сходу, Азії, Північної і 

Південної Америки та Африки».  

Тема 3. Особливості національних кухонь країн Ближнього Сходу та 

Південно-Східної Азії 

3.1. Національні особливості кухні Індії  



3.2. Особливості східної кухні (Туреччини, Ірану, Іраку) 

3.3. Єврейська кухня  

3.4. Особливості магрибської кухні (країн Близького Сходу) 

3.5. Особливості національних кухонь народів Південно-Східної Азії 

(Китаю, Японії, Кореї)  

Тема 4. Особливості національних кухонь країн Америки, Австралії та 

Африки 

4.1. Особливості національних кухонь країн Північної Америки (США і 

Канади) 

4.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Південної 

Америки (Мексики, Аргентини, Бразилії, Чилі та ін.)  

4.3. Особливості національних кухонь народів Африки 

4.4. Особливості національної кухні Австралії та Нової Зеландії 

Змістовий модуль 3. «Основи мистецтв вживання прянощів, 

приправ та оформлення страв в національних кухнях народів світу».  

Тема 5. Основи мистецтва вживання прянощів та приправ 

5.1. Роль смако-ароматичних інгредієнтів  у кулінарії, їх 

характеристика та хімічний склад  

5.2. Коротка історія поширення, класифікація та асортимент смако-

ароматичних інгредієнтів 

5.3. Особливості використання прянощів в національних кухнях  

10. Рекомендована література   

1. Варварина Н.М. Пряности и их использование в национальных 

кухнях мира: учеб.пособие для студентов специальности 7.091711 / Н.М. 

Варварина. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 64 с. 

2. Волощук Г.А. Особенности кухонь народов мира / Г.А. Волощук, 

А.В. Нечипоренко. – 2-е изд. Доп. – К.: Реклама, 1990. – 128 с. 

3. Горячкин Т.В. Страны мира: Современный справочник / Т.В. 

Горячкина. – К.: Центр научной литературы, 2005. – 255 с. 

4. Европейские обычаи питания / пер. с англ. А.А. Михедовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 208 с. 

5. Европейская кухня. – М.: ЭКСМО, 1996. – 532 с. 

6. Искусство кулинарии  / пер. с нем. Е. Зайцевой, О.Озерова. – М.: 

Изд-во «Эксмо-пресс», 2001. – 560 с. 

7. Коршунова Г.Ф. Етнічні кухні / Г.Ф. Коршунова, Н.М. Варваріна. – 

Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 

8. Кузнецова Э.К. Лучшие рецепты мировой кухни / Е.К. Кузнецова. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. – 191 с. – ISBN 5-94848-171-9. 

9. Кулинарные традиции мира. Современная энциклопедия. – М.: 

Аванта+, 2003. – 432 с. 

10. Ламберт Ортис Э. Мексиканская кухня / Ортис Ламберт; пер. с 

англ. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – 96 с. 

 

 



ТРЕНІНГ «ГОТЕЛЬНА СПРАВА» 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – студентами теоретичних основ 

організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, 

а й сприйнятті ними готельного господарства як невідємної частини сфери 

туризму України, яка набуває все більшого значення в економічному житті 

країни. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе 

студентам оволодіти навичками організації підприємств готельного 

господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних 

послуг. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

- нормативно-правового регулювання готельної індустрії в Україні; 

- класифікації, типологія та вимог до засобів розміщення в Україні та 

за її межами; 

- класифікації та спеціалізації готелів в Україні, особливості існування 

готелів у системі клубного відпочинку та в міжнародних готельних 

мережах; 

- організації процесу обслуговування на підприємствах готельного 

господарства, особливості обслуговування клієнтів в підприємствах 

різних типів і категорій; 

 

застосування знань і розумінь: 

- застосовувати основні нормативні документи в практичній 

діяльності готельного підприємства; 

- організовувати процес обслуговування клієнтів в готелі на всіх 

стадіях технологічного циклу; 

- організовувати роботу в основних службах готельного підприємства; 

- використовувати в практичній діяльності готелю АСУГ, зокрема 

програмний комплекс «Парус-Готельне господарство»; 

- організовувати прибиральні роботи у приміщеннях готельного 

підприємства, використовувати професійні матеріали, інвентар, 

механізми, обладнання за призначенням; 

- організовувати належним чином послуги з харчування у готельних 

підприємствах залежно від категорії та спеціалізації готельних 

підприємств; 

- організовувати трудовий процес в готельних підприємствах, 

виходячи з принципів раціональної організації праці відповідно до 

законодавства та специфіки праці в готельному господарстві 

України. 

 



формування суджень: 

- здатність організувати послуги харчування у готелях та інших 

засобах розміщення; 

- здатність організувати  працю в готельних підприємствах; 

 

3. Дисципліна самостійного вибору студента.  

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (100 балів). 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера 

обслуговування" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору студента.  
Вибіркова 

Рік підготовки: 

1-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 

241 "Готельно-

ресторанна справа" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4 д  

Лекції: 

-  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

освітньо-кваліфікаційний 

рівень:бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 -  

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

Залік 

 

 

8. Викладач 

Попова С.Ю., к.т.н., доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 - Розвиток та нормативно-правове регулювання 

готельної індустрії в Україні 



Тема 1. Розвиток готельного господарства в Україні  

Тема 2. Нормативно-правова база діяльності під-приємств готельного 

господарства в Україні 

Тема 3. Основні міжнародні документи щодо  діяльності підприємств 

готельного господарства 

Змістовий модуль 2 - Засоби розміщення: класифікація, типологія, 

спеціалізації підприємств. Об’єднання готелів 

Тема 1. Класифікація, типологія та вимоги до засобів розміщення в Україні 

Тема 2. Класифікація готелів в Україні за рівнем комфорту 

Тема 3. Спеціалізації готелів 

Тема 4. Готелі в системі клубного відпочинку. Таймшер 

Тема 5. Міжнародні готельні мережі 

10. Рекомендована література   
1. Заклади ресторанного господарства. Класифікація : ДСТУ 4281 : 2004. [Чинний від 2004-03-

31]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с. : табл. – (Національний стандарт 

України).  

2.Про туризм : Закон України : введений в дію з 1.01.2004 р. 

3.Послуги туристичні. Класифікація готелів : ДСТУ 4269 : 2003. - [Чинний від 2003-12-23]. – 

К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с. : табл. – (Національний стандарт України).   

4.Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: ДСТУ 4268 : 2003. - [Чинний 

від 2003-12-23]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 10 с. : табл. – (Національний 

стандарт України).  

5.Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення : ДСТУ 4527 : 2006. - 

[Чинний від 2006-02-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 24 с. : табл. – 

(Національний стандарт України).  

6.Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних 

послуг : введ. 16.03.2004 р. – К., 2004. – 8 с. (Наказ  Державної туристичної адміністрації 

України №19).  

7.Правила обов‘язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). : введ. 

07.01.2008 р. – К.:  2007. – 23 с. (Наказ  Держспоживстандарту України № 207).  

8.Об утверждении правил приема и обслуживания туристов на территории Украины : від 

06.11.96 р. табл. – (Постанова Кабінету Міністрів Україны). 

9.Про затвердження типового положення про дитячий оздоровчий заклад : від 05.02.2004 р.  – 

К.: 2004. – 7 с. (Наказ  Державного комітету України у справах сім‗ї та молоді № 31)  

10.Лист № 3-Д : від 10.10.2007 р. (Міністерство культури і туризму України, Державна служба 

туризму і курортів). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСТОРАННИЙ  СЕРВІС 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації ресторанного господарства в країнах 

світу  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

організації ресторанного господарства за кордоном; 

організації виробництва та обслуговування закладів ресторанного 

господарства різних типів та класів; 

особливостей приготування страв кухонь світу; 

особливостей сервісу у закладах ресторанного господарства за 

кордоном; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти системи сервісу заданого типу підприємства; 

уміння використовувати набуті знання щодо правил обслуговування 

споживачів в різних типах підприємств; 

уміння розв‘язувати проблемні ситуації в процесі виконування функцій 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність до оцінювання рівня обслуговування споживачів в різних 

типах підприємств ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитуваннѐ; тестуваннѐ; виконаннѐ проекту, розробка схем 

обслуговуваннѐ, розв’ѐзаннѐ ситуаційних завдань; 

підсумкове – залік (100 балів).  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS  - 3 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

за вибором 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4д 
 

Лекції: 

  
Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

- 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 
 45 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 -  

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Особливості ресторанного господарства народів 

Європи та Азії 

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Європи  

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Європи 

Тема 2. Особливості ресторанного сервісу в країнах Азії 

Тема 3. Особливості ресторанного сервісу в Японії та Китаю 

Змістовий модуль 2 Особливості ресторанного господарства народів світу 

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Південної та 

Центральної  Америки 

Тема 2. Особливості ресторанного сервісу в країнах Північної Америки. 

Тема 3. Особливості ресторанного сервісу в країнах Африки 



Тема 4. Особливості ресторанного сервісу в країнах Австралії та Океанії 

 

Змістовий модуль 3  Сервіс у закладах ресторанного господарства за  

кордоном. 

 

Тема 1. Характер професії в закладах ресторанного господарства за 

кордоном 

Тема 2. Системи сервісу. Види сервісу 

Тема 3. Види харчування 

 

10. Рекомендована література   

 

11. Лоусан Ф. Рестораны, клубы, бары: планирование, дизайн, управление.- 

2-е издание.- М.: Издательство Проспект, 2004.- 392 с. 

12. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания 

для профессионалов и начинающих / С.и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. 

Штиклер, В. Гутмайер/ Пер. с нем. Ю.О. Белка.- М.: ЗАО Издательство 

Центрополиграф, 2003 – 288 С. 

13. Эрдом Дж. Кейтеринг: Как начать и успешно вести выездной 

ресторанный бизнес/  Пер с англ.- М: Альпина Бизнес Букс, 2005, - 238 с. 

14. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах 

харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: афіша. 2005. 

– с. 336.  

15. Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах харчування. 

Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 

«Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 с. 

16. Архіпов В.В. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 342 с. 

17. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров / В.И. Богушева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 340 с.  

18. Мостова Л.М. Організація обслуговування на підприємствах 

ресторанного господарства / Л.М. Мостова, О.В. Новікова. – К.: Лира-К, 

2010. – 338 с. 

19. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 

Підручник.: для вищ.навч.закл. / За ред. П'ятницької Н.О. – 2-ге вид. 

перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с. 

20. Журнали: «Питание и общество», «Торговля за рубежом», «Капитал», 

«Drink+», «КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель», 

«Светские развлечения», «Ресторатор», «ПИР. Питание и развлечения», 

«Гостиничный бизнес», «Гостиничный и ресторанный бизнес», 

«Ресторанные ведомости» тощо. 

 

 

 



ТРЕНІНГ З ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних знань і практичних навиків з організації та методології 

фінансового обліку господарських операцій власного капіталу, зобов‘язань, 

розрахунків з постачальниками та іншими суб'єктами господарської 

діяльності, а також формування фінансових результатів та складання  

фінансової звітності підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знання організації бухгалтерського обліку господарських операцій;  

знання документального оформлення господарських операцій та 

складання фінансової звітності; 

знання особливостей обліку власного капіталу, довгострокових та 

поточних зобов‗язань; 

знання порядку ведення обліку зобов‘язань за розрахунками з 

постачальниками; 

знання порядку ведення обліку розрахунків з оплати праці та 

соціального страхування; 

знання складу та оцінки доходів і витрат підприємства, їх 

класифікацію. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння відображати  господарські операції підприємства на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

уміння вести регістри синтетичного та аналітичного обліку  

підприємства; 

уміння визначати фінансовий результат від операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства; 

уміння складати форми фінансової звітності. 

 

формування суджень: 

здатність відображати господарські операції підприємства за 

допомогою бухгалтерських проведень; 

здатність використовувати в фінансовому обліку сучасні програмні 

технології; 



здатність складати фінансову звітність підприємства, використовувати 

її показники при проведенні аналізу діяльності підприємства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 3 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  2 2-й,    

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4д-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента - 8 

Ступінь: бакалавр 

 

 год.  

Практичні, семінарські 

45 год   

Лабораторні 

год.  

Самостійна робота 

45 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Шевченко Л.Я., к.е.н., доцент. 



 

9. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Облік зобов’язань  

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань. 

1. Поняття та класифікація зобов'язань 

2. Основні положення розрахунків з постачальниками та підрядниками 

3. Документування  господарських  операцій з  обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками 

4. Відображення операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками 

на рахунках бухгалтерського обліку                                             

5. Облік короткострокових кредитів 

6. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 

7. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими 

8. Облік розрахунків з учасниками 

9. Облік розрахунків по авансам одержаним, внутрішнім розрахункам та з 

іншими кредиторами 

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань. 

2.1. Облік довгострокових позик 

2.2. Облік довгострокових векселів виданих 

2.3. Облік довгострокових зобов'язань по облігаціях 

2.4. Обліку довгострокових зобов'язань з оренди 

2.5. Облік відстрочених податкових зобов'язань та активів 

2.6. Облік інших довгострокових зобов'язань 

Тема 3. Облік праці та її оплати. 

3.1. Заробітна плата: поняття, види та форми 

3.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати 

праці    

3.3. Оплата годин нічної роботи. Оплата годин надурочно роботи 

3.4. Порядок оплати у святкові та  неробочі дні.  

3.5. Оплата праці при виробництві продукції яка виявилася браком 

3.6. Оплата простою. Виплати, які не відносяться до  фонду оплати праці.  

3.7. Порядок нарахування   допомоги у зв'язку з втратою працездатності 

3.8.Утримання із  заробітної плати 

3.9. Облік нарахування і виплати сум віпускних             

3.10. Відображення операцій з обліку розрахунків з  оплати  праці на 

рахунках бухгалтерського обліку 

3.11. Облік розрахунків за страхуванням       

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів. 



4.1.Облік податків та обов‘язкових платежів 

4.2.Облік податку на прибуток 

МОДУЛЬ 2. Облік доходів і витрат, фінансових результатів  

та власного капіталу 

Тема 5. Облік доходів і витрат . 

5.1.Умови визначення доходу. 

5.2.Класифікація доходів. 

5.3.Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

5.4.Облік інших операційних доходів. 

5.5.Облік доходів від фінансової діяльності. 

5.6.Облік доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності.  

5.7.Облік доходів від надзвичайної діяльності. 

5.8.Економічна сутність та класифікація витрат. 

5.9.Групування витрат за економічними елементами. 

5.10.Облік матеріальних витрат. 

5.11.Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. 

5.12.Облік амортизації та інших операційних витрат. 

5.13.Облік інших затрат. 

5.14.Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

5.15.Облік загальновиробничих витрат.  

5.16.Облік операційних витрат. 

5.17.Облік витрат іншої звичайної діяльності. 

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів. 

6.1. Облік доходів майбутніх періодів. 

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

7.1.Класифікація фінансових результатів. 

7.2.Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати».  

7.3.Методика визначення та облік фінансових результатів від операційної 

діяльності. 

7.4.Методика визначення та облік фінансових результатів від фінансової 

діяльності. 

7.5.Методика визначення та облік фінансових результатів від іншої 

операційної діяльності. 

Тема 8. Облік власного капіталу. 

8.1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація. 

8.2. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу 

8.3. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та забезпечення 

зобов'язань 



8.4. Облік складових власного капіталу 

8.5. Відображення даних про власний капітал та забезпечення зобов'язань в 

облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Тема 9. Облік неоплаченого капіталу. 

9.1. Облік неоплаченого капіталу. 

Тема 10. Фінансова звітність підприємства. 

10.1. Склад і призначення фінансової звітності. 

10.2. Порядок складання фінансової звітності. 

10.3. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у 

фінансовій звітності. 

10.Рекомендована література 

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», від 16.07.99р. №996-14 

2.Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254 к\96-ВР) відносно 

права на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. 

3.Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку», затвердженого наказом МФУ від 24.05.95р. 

№88. 

4.Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник для вузів / Р.Л. 

Хом'як, В.І. Лемішовський, А.С. Мороз та ін. - 4-те вид. - Л.: Інтелект-

Захід, 2010. - 1072 с. 

5.Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф.Ф., Бородін О.С., 

Герасимович А.М. та ін.; За ред. Бутинця Ф.Ф. – 7-е вид., доп. і перероб. 

– Житомир: ПП ―Рута‖, 2011. – 832 с. 

6.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник. - 3-те вид., допов. і перероб. - К.: Алерта, 2014. - 

926 с. 

7. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність 

підприємства / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2012. – 436 с. 

 

8. www.dtkt.com.ua/ - «Дебет Кредит» - журнал. Практична бухгалтерiя, 

документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, 

закони, постанови, накази 

9. www.smida.gov.ua/ - річна звітність акціонерних компаній. 

www.buhgalteria.com.ua/ - газета «Бухгалтерія». База аналітичних 

матеріалів і нормативних документів 

10. www.business.kiev.ua/ - Газета «Бізнес». Інформація про фінансові 

ринки, товарні ринки, новини економіки країни 

 

http://www.dtkt.com.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.business.kiev.ua/


ТРЕНІНГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних знань і практичних навичок з організації та методики 

управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового 

зарубіжного досвіту, а також вивчення студентами сутності та основних 

складових управлінського обліку, понятійного апарату в управлінському 

обліку, організації управлінського обліку на підприємстві з метою навчитися 

отримувати інформацію про різні аспекти діяльності підприємства, що 

відображаються в управлінському обліку і безпосередньо впливають на 

якість управлінських рішень, ефективність системи управління. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

 знання і розуміння: 

 

визначення стратегії та планування діяльності підприємства на 

перспективу; 

розуміння контролю поточної діяльності; 

розуміння оптимізації використання ресурсів; 

розуміння оцінки ефективності діяльності окремих підрозділів та їх 

керівників; 

розуміння зниження суб'єктивізму та підвищення економічної 

обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 

застосування знань і розумінь: 

уміння приймати управлінські рішення з урахуванням їх економічних 

наслідків, контролювати витрати та порівнювати їх з нормами; 

уміння формувати економічну стратегію підприємства; 

уміння оцінювати формування собівартості й прибутку протягом 

місяця; 

уміння оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів 

підприємства; 

уміння приймати рішення щодо калькулювання собівартості, 

використання ресурсів. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 3 

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  2 2-й,   -9-й, 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4д-й -9-й, 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Ступінь: бакалавр 

 

 год.   

Практичні, семінарські 

45 год.   

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

45 год. год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

9. Викладач 

Шевченко Л.Я., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Витрати та методи їх обліку і калькулювання 

 



Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

1.1. Управлінський облік  в  системі управління діяльністю підприємства. 

1.2. Історія розвитку управлінського обліку. 

1.3. Порівняльна характеристика виробничого, фінансового і управлінського 

обліку. 

1.4. Предмет, об'єкти, метод управлінського обліку. 

1.5. Характеристика облікових систем. 

1.6. Організація управлінського обліку на макро- і мікрорівнях. 

 

Тема 2. Склад витрат виробництва. 

2.1. Планові і нормативні калькуляції 

2.2. Попередні та звітні калькуляції. 

2.3. Об‘єкт калькуляції. 

2.4. калькуляційна одиниця. 

2.5. Класифікація калькуляційних систем 

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат. 

3.1. Витрати та доходи в залежності від видів діяльності. 

3.2. Завдання обліку витрат та доходів. 

3.3. Класифікація витрат та доходів. 

3.4. Групування витрат за економічними елементами. 

3.5.Групування витрат за статтями калькуляції. 

3.6. Маржинальний дохід та порядок його розрахунку.  

3.7. Аналіз взаємозв'язку «витрати—обсяг—прибуток». Точка беззбитковості.  

3.8. Вплив структури витрат на темпи зміни прибутку при зміні обсягу 

реалізації.  

3.9. Операційний (виробничий) леверидж (важіль). 

 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат . 

4.1. Поняття та значення калькулювання. 

4.2. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання. 

4.3. Процес калькулювання собівартості. 

4.4. Калькулювання за замовленнями. 

4.5.Облік витрат при передільній технології виробництва продукції. 

4.6.Метод середньозваженої собівартості. 

 

Тема 5 Облік і калькулювання за повними витратами. 

5.1. Поняття собівартості та її види.  

5. 2. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості. 



5.3. Облік витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.  

5.4. Облік матеріальних витрат. 

5.5. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.  

5.6. Облік витрат на амортизацію. 

5.7. Облік інших витрат.  

5.8. Системи калькулювання повних  витрат   

 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами. 

6.1. Калькулювання собівартості за процесами  

6.2. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за 

замовленнями і процесами  

6.3. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на основі 

змінних витрат (система «директ-костинг»).Сутність системи «директ-

костинг»).Переваги та недоліки «директ-костинг»). 

 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

7.1. Сутність нормативного методу обліку витрат та його розвиток. Порядок 

встановлення та змін норм. Облік відхилень від норм.  

7.2. Калькулювання за нормативним методом .Переваги та недоліки 

нормативного методу.  

7.3. Порядок застування стандарт-косту. Калькулювання собівартості в 

системі стандарт-кост. Порівння стандарт-косту і нормативного методу 

обліку. 

 

Змістовий модуль 2. Прийняття управлінських рішень, бюджетування та 

контроль 
 

Тема 8. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень. 

8.1. Поняття релевантності. Види управлінських рішень та порядок їх 

прийняття.  

8.2. Чотири рівні невизначеності та особливості аналізу релевантності  для 

кожного з них.  

8.3.Використання система показників відповідальності (АSС).для прийняття 

управлінських рішень 

8.4. Методи прогнозування банкрутства підприємств 

 

Тема 9. Бюджетування і контроль. 

 



9.1. Суть бюджетного планування і види бюджетів. 

9.2. Порядок складання і узгодження бюджетів.  

9.3. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень. 

 

Тема 10. Облік і контроль за центрами відповідальності. 

 

10.1. Поняття і типи центрів відповідальності.  

10.2. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності.  

10.3. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.  

10.4. Організація обліку відповідальності за методом «тариф—година—

машина».  

10.5. Оцінка діяльності центрів відповідальності.  

10.6. Оцінка діяльності центрів доходу.  

10.7. Оцінка діяльності центрів інвестицій. 

10. Рекомендована література 

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 

2. Бутинець Ф. Ф.   Управлінський    облік. —   Житомир:    ЖІТІ, 2012. — 

448 с. 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2013. — С 

64. 

4. Корецький М.Х., Дациій Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік: 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 296 с. 

Рекомендований МОН України.  

5. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання. Ч.1: 

Монографія. - 2-е вид., стереотип. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 368 с 

6. Рудніченко Є. М. Механізм управління накладними затратами в 

системі формування фінансових результатів промислових підприємств: 

дис... канд. екон. наук: 08.06.11 / Рудніченко Є. М. — Хмельницький, 

2011. — 207 с. 

7. Скляренко В.К. В чем разница между затратами, расходами и 

издержками [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.elitarium.ru/ 2015/10/30/zatraty_raskhody_izderzhki.html. 

8. Сльозко Т. Методи обліку витрат «стандарт-кост» і нормативний : 

історія і сучасність // бухгалтерський облік і аудит. – 2011. - № 7. – С 3-

8. 

9. Філінков, О. М. Про співвідношення змісту категорій "витрати 

виробництва", "затрати" і "собівартість" [Текст] / О. М. Філінков // 

Економічна теорія. -№4.- 2010. - С. 12-17. с 14-17 

10. Філінков, О. М. Про співвідношення змісту категорій "витрати 

виробництва", "затрати" і "собівартість" [Текст] / О. М. Філінков // 

Економічна теорія. -№4.- 2012. - С. 12-17. с 14-17 

 

http://www.elitarium.ru/


Тренінг «БАРНА СПРАВА»  

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування базових 

знань з технології приготування алкогольних напоїв та коктейлів, організації 

та управління процесами виробництва та подачі напоїв та коктейлів у 

закладах ресторанного господарства, організації роботи різних барів та 

обслуговування в них споживачів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

навичок роботи бармена; 

стилів роботи бармена та їх використання в барах певної спеціалізації; 

класифікації змішаних напоїв та характеристику основних їх груп;  

методів приготування змішаних напоїв, їх сервірування та оформлення. 

застосування знань і розумінь: 

уміння організовувати робоче місце бармена; 

уміння здійснювати добір необхідного обладнання, посуду, інвентарю 

для приготування змішаних напоїв; 

уміння організовувати процес обслуговування споживачів з урахування 

уміння правил і норм міжнародного сервісу, сучасних технологій, методів та 

форм. 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

           

7.Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 



денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

3-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й додатковий  

Лекції: 

- год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліниш 

 

Змістовий модуль 1. «Тренінг із обслуговування споживачів в 

барах».  

Тема 1. Організація роботи бармена 

1.1. Організація робочого місця і роботи бармена 

1.2. Обладнання бару, призначення, характеристика 

1.3. Характеристика посуду та інвентарю 

1.4. Складання карти бару 

 

Тема 2. Специфічні особливості роботи бармена 

2.1. Робота бармена на швидкість 

2.2. Схема процесу виконання заказу 

2.3. Специфічні аспекти роботи бармена 

2.4. Барні аксесуари та інструменти 

2.5. Додаткові прийоми і професійні тонкощі 

 

Змістовий модуль 2. «Тренінг із приготування та подачі напоїв».  

Тема 3. Основи мистецтва приготування коктейлів 

3.1. Асортимент коктейлів 



3.2. Посуд та аксесуари для коктейлів 

3.3. Способи змішування коктельних інгредієнтів 

3.4. Способи прикрашання коктейлів 

3.5. Ароматизатори та підсолоджувачі змішаних напоїв 

 

Тема 4. Основи мистецтва подачі алкогольних напоїв 

4.1. Класифікація і асортимент алкогольних напоїв 

4.2. Система мір 

4.3. Техніка наливання алкогольних напоїв 

 

Тема 5. Приготування і подача безалкогольних напоїв 

5.1. Гарячі напої: кава, чай, какао, гарячий шоколад.  

5.2. Експертиза кави і чаю 

5.3. Холодні напої: вода, соки, сиропи, мінеральна вода 

 

Тема 6. Основи мистецтва дегустації вин 

6.1. Основи виноробства 

6.2. Правила дегустації вин. Органолептичні показники вин. «Букет» 

вин 

6.3. Техніка наливання і способи подачі вина 

6.4. Обладнання для зберігання вин 

6.8. Вимоги до якості вин 

 

10.Рекомендована література   

1. Антонова В.А. Барна справа. Навчальний посібник для студ. усіх 

форм навчання спец. „Технологія харчування‖. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. - 

99 с.  

2. Барна справа. Підручник / В.С. Ростовський, С.М. Шамян. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 395 с. 

3. Барное дело. Учебник / Е.И.Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В 

Семенова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

4. Евсевский Ф. Библия бармена. – М.: Евробукс, 2014. – 416 с. 

5. Паркер Р. Винный гид покупателя. – М.: Эксмо, 2013. – 2024 с. 

6. Гелибтерман Л. Винная азбука. – М.: BBPG, 2014. – 304 с.  

7. Кларк О. Винная энциклопедия. – М.: BBPG, 2013. – 416 с.  

8. Брум Д. Крепкие алкогольные напитки мира. – М.: Эксмо, 2004. – 

224 с. 

9. Джексон Р.С. Дегустация вин: руководство профессионального 

дегустатора. – М.: Профессия, 2006. – 320 с. 

10. Зыбцев Ю. Элитные вина Франции. – М.: BBPG, 2012. – 272 с.  

 

 

 

 



 

КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО КРАЇН СВІТУ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів професійних знань в області кулінарного мистецтва національних 

кухонь народів різних країн світу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

особливостей системи харчування; 

переліку традиційної продовольчої сировини; 

асортименту і технології страв і кулінарних виробів; 

способів кулінарно-технологічної обробки; 

основ та особливостей вживання класичних і місцевих прянощів, 

пряних овочів, а також соусів, приправ для утворення та покращення смако-

ароматичних властивостей їжі в національних кухнях; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння надати оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів і готової кулінарної продукції; 

уміння скласти меню для харчування іноземних туристів; 

уміння забезпечити відповідність роботи сучасним вимогам послуг у 

закладах туристично-рекреаційної сфери; 

уміння підвищити рівень відповідності класу та спеціалізації 

затребуваних сучасним споживачам і перспективних закладів ресторанного 

господарства у нашій країні. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій рестораанного господарства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

      7.Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 



денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й   

Лекції: 

13 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 51 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліниш 

Змістовий модуль 1. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Європи».  

Тема 1. Особливості національних кухонь країн Центральної, Західної, 

Південної Європи 

1.1. Особливості національних кухонь країн Західної Європи (Франції, 

Бельгії, Нідерландів, Великобританії) 

1.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Східної 

Європи (Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини, 

Польщі) 

1.3. Особливості національних кухонь народів середземноморського 

узбережжя (Італії, Іспанії, Португалії) 

Тема 2. Особливості національних кухонь країн Північної, Східної 

Європи та Балтії 

2.1. Особливості кухонь країн Північної Європи (скандинавської кухні) 

2.2. Особливості Балканської кухні (Болгарії, Румунії, Греції Албанії, 

Сербії, Хорватії та ін.) 

 

Змістовий модуль 2. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Ближнього сходу, Азії, Північної і 

Південної Америки та Африки».  



Тема 3. Особливості національних кухонь країн Ближнього Сходу та 

Південно-Східної Азії 

3.1. Національні особливості кухні Індії  

3.2. Особливості східної кухні (Туреччини, Ірану, Іраку) 

3.3. Єврейська кухня  

3.4. Особливості магрибської кухні (країн Близького Сходу) 

3.5. Особливості національних кухонь народів Південно-Східної Азії 

(Китаю, Японії, Кореї)  

Тема 4. Особливості національних кухонь країн Америки, Австралії та 

Африки 

4.1. Особливості національних кухонь країн Північної Америки (США і 

Канади) 

4.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Південної 

Америки (Мексики, Аргентини, Бразилії, Чилі та ін.)  

4.3. Особливості національних кухонь народів Африки 

4.4. Особливості національної кухні Австралії та Нової Зеландії 

Змістовий модуль 3. «Основи мистецтв вживання прянощів, 

приправ та оформлення страв в національних кухнях народів світу».  

Тема 5. Основи мистецтва вживання прянощів та приправ 

5.1. Роль смако-ароматичних інгредієнтів  у кулінарії, їх 

характеристика та хімічний склад  

5.2. Коротка історія поширення, класифікація та асортимент смако-

ароматичних інгредієнтів 

5.3. Особливості використання прянощів в національних кухнях  

10.Рекомендована література   

    1.Варварина Н.М. Пряности и их использование в национальных кухнях 

мира: учеб.пособие для студентов специальности 7.091711 / Н.М. 

Варварина. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 64 с. 

2.Волощук Г.А. Особенности кухонь народов мира / Г.А. Волощук, А.В. 

Нечипоренко. – 2-е изд. Доп. – К.: Реклама, 1990. – 128 с. 

3.Горячкин Т.В. Страны мира: Современный справочник / Т.В. Горячкина. 

– К.: Центр научной литературы, 2005. – 255 с. 

4.Европейские обычаи питания / пер. с англ. А.А. Михедовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 208 с. 

5.Европейская кухня. – М.: ЭКСМО, 1996. – 532 с. 

6.Искусство кулинарии  / пер. с нем. Е. Зайцевой, О.Озерова. – М.: Изд-во 

«Эксмо-пресс», 2001. – 560 с. 

7.Коршунова Г.Ф. Етнічні кухні / Г.Ф. Коршунова, Н.М. Варваріна. – 

Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 

8.Кузнецова Э.К. Лучшие рецепты мировой кухни / Е.К. Кузнецова. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. – 191 с. – ISBN 5-94848-171-9. 

9.Кулинарные традиции мира. Современная энциклопедия. – М.: Аванта+, 

2003. – 432 с. 

10.Ламберт Ортис Э. Мексиканская кухня / Ортис Ламберт; пер. с англ. – 

М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – 96 с. 



КЕЙТЕРИНГ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

професійних знань в області організації кейтерингового обслуговування. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

видів виїзного обслуговування; 

правил формування меню для кейтерингу; 

вимог до підбору персоналу; 

порядку розрахунку кількості посуду, столового приладдя; 

додаткових послуг підприємтсва на виїзному обслуговуванні; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння сформувати меню для виїзного обслуговування; 

уміння сформувати барну карту для виїзного обслуговування; 

уміння зробити розрахунок продуктів, що використовуються для 

приготування страв і закусок бенкетного меню;  

уміння зробити розрахунок посуду, столового приладдя, столової 

білизни, що використовуються при проведенні бенкетів та прийомів; 

уміння забезпечити роботу персоналу на виїзному обслуговуванні; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

           

 

7.Опис навчальної дисципліни 
Найменування Галузь знань, Характеристика навчальної 



показників спеціальність, ступінь дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й   

Лекції: 

13 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 51 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліниш 

 

Змістовий модуль 1. «Основи кейтерингового обслуговування».  

Тема 1. Види кейтерингу  

1.1. Приготування їжі у приміщенні 

1.2. Виїзне ресторанне обслуговування 

1.3. Контракт на поставку (доставка в офис) 

1.4. Соціальний кейтеринг 

1.5. VIP-кейтеринг 

1.6. Кейтеринг напоїв та коктейлів (виїзний бар) 

 

Тема 2. Види виїзного ресторанного обслуговування 

2.1. Фуршет 

2.2. Шведський стіл 

2.3. Кава-брейк 

2.4. Коктейль 

2.5. Пікнік або барбекю 

2.6. Банкет 

2.7. Доставка обідів 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/974394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8842
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/596018
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/288549
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1094279
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140753
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148147


Змістовий модуль 2. «Організація і матеріально-технічне 

забезпечення кейтерингу» 

Тема 3. Організація кейтерингу 

3.1. Підбір персоналу 

3.2. Способи обслуговування 

 

Тема 4. Матеріально-технічне забезпечення кейтерингу 

4.1. Посуд, прибори і столова білизна, що використовуються при 

проведенні бенкетів та прийомів 

4.2. Розрахунок потреби у посуді та приборах для подачі 

 

10.Рекомендована література   

1.Халворсен Ф. Основы кейтеринга: как организовать выездное 

обслуживание. – М.: Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. – 

303 с. 

2.Рассел Д. Кейтеринг. – М.: Издательство «VSD», 2013. – 368 с. 

3.Мэттэл Б. Кейтеринг. Руководство по эффективному управления 
бизнесом. – М.: BBPG, 2012. – 368 с. 

4.Погодин К.С. Кейтеринг: практическое руководство. – СПб.: Питер, 

2009. – 368 с. 

5.Федотова Е.И. Фуршеты, шведский стол, кейтеринг. – М.: Издательский 

дом «Ресторанные ведомости», 2010. – 312 с. 

6.Башин Ю.Б. Кейтеринг: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2015. – 366 с. 

7.Банкеты и фуршеты. Рекомендации шеф-поваров. – М.: Издательский 

дом «Ресторанные ведомости», 2015. – 160 с. 

8.Погодин К.С. Кейтеринг. Практическое руководство для руководителей 

и управляющих. – М.: ПрофиБукс, 2012. – 176 с. 

9.Эрдош Д. Кейтеринг. Как успешно вести выездной ресторанный бизнес. 

– М.: Альпина Бизнес Бокс, 2006. – 145 с. 

10 Ардонская И.И. Ресторанный бизнес. Кейтеринг. – СПб.: ГУСиТ, 2005. 

– 215 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.academic.ru/book.nsf/58234019/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.+%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://books.academic.ru/book.nsf/58234019/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.+%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


БАРНА СПРАВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОМЕЛЬЄ 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування базових 

знань з технології приготування алкогольних напоїв та коктейлів, організації 

та управління процесами виробництва та подачі напоїв та коктейлів у 

закладах ресторанного господарства, організації роботи різних барів та 

обслуговування в них споживачів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

особливостей організації і функціонування різних видів барів, їх 

матеріально-технічного забезпечення; 

організації роботи та робочого місця бармена; 

стилів роботи бармена та їх використання в барах певної спеціалізації; 

класифікації змішаних напоїв та характеристику основних їх груп;  

методівприготування змішаних напоїв, їх сервірування та оформлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння організовувати роботу барів різних видів; 

уміння організовувати робоче місце бармена; 

уміння здійснювати добір необхідного обладнання, посуду, інвентарю 

для приготування змішаних напоїв; 

уміння організовувати процес обслуговування споживачів з урахування 

уміння правил і норм міжнародного сервісу, сучасних технологій, методів та 

форм; 

уміння надавати послуги з урахуванням запитів різних категорій 

споживачів. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

      7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 8-й   

Лекції: 

20 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліниш 

Змістовий модуль 1. «Особливості організації і функціонування 

барів».  

Тема 1. Класифікація і характеристика барів 

1.1. Історія виникнення і розвиток барів. 

1.2. Класифікація барів 

1.3. Характеристика різних типів барів 

Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів  

 2.1.Організація постачання в барах 

 2.2. Склад і характеристика приміщень 

 2.3.Обладнання бару, призначення, характеристика 

 2.4. Характеристика посуду та інвентарю 

Змістовий модуль 2. «Організація обслуговування споживачів».  

Тема 3. Організація роботи бармена 

3.1.Обов‘язки бармена та вимоги до його роботи 

3.2. Підготовка до обслуговування гостей 

3.3. Організація робочого місця і роботи бармена 



3.4. Складання карти бару 

Тема 4. Специфічні особливості роботи бармена 

4.1. Робота бармена на швидкість 

4.2. Схема процесу виконання заказу 

4.3. Специфічні аспекти роботи бармена 

4.4. Барні аксесуари та інструменти 

4.5. Додаткові прийоми і професійні тонкощі 

Змістовий модуль 3. «Загальні відомості про приготування та 

подавання напоїв».  

Тема 5. Основи мистецтва приготування змішаних напоїв 

5.1. Історія змішаних напоїв 

5.2. Система мір 

5.3. Техніка наливання основних напоїв 

Тема 6. Класифікація і технологія змішаних напоїв  

6.1. Характеристика основних алкогольних компонентів 

6.2. Ароматизатори та підсолоджувачі змішаних напоїв 

6.3. Гарячі напої: кава, чай, какао, гарячий шоколад. Експертиза кави і 

чаю 

6.4. Холодні напої: вода, соки, сиропи, мінеральна вода 

Тема 7. Основи мистецтва дегустації вин 

7.1. Основи виноробства 

7.2. Правила дегустації вин. Органолептичні показники вин. «Букет» 

вин. 

7.3. Техніка наливання і способи подачі вина 

7.4. Обладнання для зберігання вин 

7.8. Вимоги до якості вин. 

10.Рекомендована література   

1. Антонова В.А. Барна справа. Навчальний посібник для студ. усіх 

форм навчання спец. „Технологія харчування‖. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. - 

99 с.  

2. Барна справа. Підручник / В.С. Ростовський, С.М. Шамян. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 395 с. 

3. Барное дело. Учебник / Е.И.Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В 

Семенова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

4. Евсевский Ф. Библия бармена. – М.: Евробукс, 2014. – 416 с. 

5. Паркер Р. Винный гид покупателя. – М.: Эксмо, 2013. – 2024 с. 

6. Гелибтерман Л. Винная азбука. – М.: BBPG, 2014. – 304 с.  

7. Кларк О. Винная энциклопедия. – М.: BBPG, 2013. – 416 с.  

8. Брум Д. Крепкие алкогольные напитки мира. – М.: Эксмо, 2004. – 

224 с. 

9. Джексон Р.С. Дегустация вин: руководство профессионального 

дегустатора. – М.: Профессия, 2006. – 320 с. 

10. Зыбцев Ю. Элитные вина Франции. – М.: BBPG, 2012. – 272 с.  

 

 



ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ ТА РОБОТА БАРІСТА 

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування базових 

знань з технології приготування гарячих та холодних напоїв та коктейлів, 

оволодіння правилами кулінарної обробки сировини для отримання готової 

продукції; оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо 

організації та управління виробничими процесами з виробництва та 

споживання гарячих та холодних напоїв та коктейлів у закладах 

ресторанного господарства. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, термінів та визначень, що використовуються у 

технологіях напоїв;  

характеристики основних поживних речовин сировини та їх ролі у 

технологічному процесі виробництва напоїв у ресторанному господарстві;  

базових технологій виробництва гарячих та холодних напоїв; 

технологій напоїв із використанням сучасного обладнання. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння моделювати та оцінювати технологічні процеси у технологіях 

продукції ресторанного господарства та впливати на умови їх проходження;  

уміння в сучасних умовах виробництва провести розрахунки та 

необхідні зміни умов проведення процесів у технологіях продукції 

ресторанного господарства для поліпшення якості готової продукції;  

уміння обрати технологічні параметри, які не зменшать якісні 

показники продукції; 

уміння розробити кавову або чайну карту для ресторану або кафе 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 



 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

           

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 24  

"Сфера обслуговування" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 241 

"Готельно-ресторанна 

справа" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 8-й   

Лекції: 

20 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліниш 

 

Змістовий модуль 1. «Технологічні аспекти приготування та подачі 

напоїв з чаю». 

Тема 1. Класифікація і асортимент напоїв з чаю. 

1.1. Роль напоїв з чаю у харчуванні, характеристика харчової та 

біологічної цінності.  

1.2. Класифікація напоїв з чаю за сукупними ознаками, призначення, 

закономірності формування асортименту  

1.3. Характеристика основних вихідних компонентів і добавок, що 

застосовуються у приготуванні напоїв з чаю. 

Тема 2. Технології чайних напоїв 



2.1. Загальна принципова схема технологічного процесу національних 

способів приготування гарячих та холодних напоїв з чаю, мета та задачі 

етапів технологічного процесу.  

2.2. Основи технології виробництва різноманітних видів чаю.  

2.3. Принципова технологічна схема виробництва чаю.  

2.4. Умови та терміни зберігання та особливості реалізації  та подачі 

гарячих та холодних напоїв з чаю, вимоги до якості.  

 

Змістовий модуль 2. «Технологічні аспекти приготування та подачі 

напоїв з кави». 

Тема 3. Класифікація і асортимент напоїв з кави. 

3.1. Роль напоїв з кави у харчуванні, характеристика харчової та 

біологічної цінності.  

3.2. Класифікація напоїв з кави за сукупними ознаками, призначення, 

закономірності формування асортименту.  

3.3. Характеристика основних вихідних компонентів і добавок, що 

застосовуються у приготуванні напоїв з кави.  

Тема 4. Технології кавових напоїв 

4.1. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва 

різноманітних видів кави, мета та задачі етапів технологічного процесу.  

4.2. Основи технології виробництва гарячих та холодних напоїв з кави.  

4.3. Принципова технологічна схема виробництва гарячих та холодних 

напоїв з кави.  

4.4. Умови та терміни зберігання та особливості подачі реалізації 

гарячих та холодних напоїв з кави, вимоги до якості.  

 

Змістовий модуль 3. «Технологічні аспекти приготування та подачі 

безалкогольних коктейлів».  
Тема 5. Класифікація і асортимент безалкогольних коктейлів 

5.1. Роль коктейлів у харчуванні, характеристика харчової та 

біологічної цінності.  

5.2. Класифікація алкогольних та безалкогольних коктейлів за 

сукупними ознаками, призначення, закономірності формування асортименту.  

5.3. Характеристика основної та додаткової сировини, що 

застосовується у приготуванні коктейлів. 

Тема 6. Технології безалкогольних коктейлів 

6.1. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва 

коктейлів, мета та задачі етапів технологічного процесу.  

6.2. Основи технології виробництва коктейлів.  

6.3. Принципова технологічна схема виробництва коктейлів.  

6.4. Умови та терміни зберігання та особливості подачі та реалізації 

коктейлів, вимоги до якості.  

 

Змістовий модуль 4. «Технологічні аспекти приготування та подачі 

безалкогольних напоїв».  



Тема 7. Класифікація і асортимент безалкогольних напоїв 

7.1. Роль напоїв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності.  

7.2. Класифікація напоїв за сукупними ознаками, призначення, 

закономірності формування асортименту.  

7.3. Характеристика основної та додаткової сировини, що 

застосовується у приготуванні напоїв.  

Тема 8. Технології безалкогольних напоїв 

8.1. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва 

напоїв, мета та задачі етапів технологічного процесу.  

8.2. Основи технології виробництва різноманітних напоїв.  

8.3. Принципова технологічна схема виробництва гарячих та холодних 

напоїв.  

8.4. Умови та терміни зберігання та особливості та реалізації 

різноманітних напоїв, вимоги до якості.  

 

10.Рекомендована література   

1. Технологія напоїв / навч. посіб. для студентів денної та заочної форм 

навчання напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» і 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / В.А. Гніцевич, Г.Ф. Коршунова, 

Н.А. Федотова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 312 с. 

2. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учебник / Л.С. 

Кучер, Л.М. Шкуратова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 352 

с. 

3. Малютин М.И. Коктейли и напитки. – М.: Вече, 2005. – 135 с. 

4. Рао Скотт. Пособие профессионального бариста. – М.: Издательство 

студии Артемия Лебедева, 2014. – 200 с. 

5. Профессиональный кофе. Библия бариста. – М.: Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2004. – 108 с. 

6. Денисов Д.И. Кофе: рецепты, коктейли, советы, мастер-классы. – М.: 

Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2014. – 176 с. 

7. Феоктистов П.Е. Молочные коктейли. – М.: Аркаим, 205. – 63 с. 

8. Похлебкин В.В. Чай. – М.: Эксмо, 2015. – 186 с. 

9. Хун Ли. Искусство заваривания чая. – М.: Феникс, 2013. – 102 с. 

10. Пикфорд Л. Пунши. Глинтвейны. Горячий шоколад. – М.: Эксмо, 

2012. – 212 с. 

 

 

 

 

 


