
  



  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

18 – «Виробництво та 

технології» 
 

Вибіркова 

 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

181 «Харчові 

технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –10 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин -  120 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 5,3 

 

Освітній рівень 

магістр 

 

 

Освітня програма 

технології харчування  

20год.  

Практичні, семінарські 

20 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): для денної форми навчання – 50. 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Принципи функціонування 

закладів ресторанного господарства» набуття теоретичних знань і практичних 

навичок із сучасної організації виробництва в закладах ресторанного 

господарства, які забезпечують формування у студентів організаторських 

здібностей, вивчення загальних закономірностей та сучасних методів 

організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства, 

освоєння принципів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах 

та поза їх межами і особливості їх розвитку на сучасному етапі.  

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців ресторанного господарства з 

термінологією, понятійним апаратом ресторанного господарства і забезпечити 

його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері 

теоретичних, методичних основ діяльності у сфері ресторанного господарства; 

забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання 

виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства 

ресторанної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній 

та науково-дослідній роботі. 

Програмні результати навчання: 

- формувати і впроваджувати власні моделі професійної діяльності з 

врахуванням передового досвіду організації наукової та виробничої діяльності; 

- розвивати зовнішньоекономічні зв’язки підприємств та організацій; 

- володіти інформаційною базою для доведення необхідності 

впровадження інновацій з врахуванням основ економіки та інформаційних 

технологій; 

- розробляти програми розвитку та функціонування підприємств галузі, 

впроваджувати раціональні методи управління виробничими процесами, 

планувати потребу у ресурсах; 

- вміти самостійно приймати нестандартні рішення творчого характеру 

та реалізовувати їх у практичній діяльності; 

- демонструвати ініціативу та підприємливість під час розробки та 

реалізації інновацій технічного і технологічного спрямування; 



- вміти аналізувати діяльність закладів ресторанного господарства, 

підвищувати ефективність їхнього функціонування шляхом застосування 

інноваційних підходів в організації їхньої діяльності, наукового обґрунтування 

вибору технологічного устаткування, джерел енергозабезпечення, сировинної 

бази тощо. 

Компетентності: 

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наукового, технічного 

та педагогічного характеру у процесі навчання, науково-дослідної, освітньої 

діяльності та у виробничих умовах, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

- здатність до адаптації в сучасних економічних умовах; 

- здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність організовувати та розвивати  зовнішньоекономічні зв’язки 

підприємств та галузевих організацій; 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

розроблення програм розвитку та ефективного функціонування підприємств 

галузі; 

- здатність до впровадження інновацій в закладах ресторанного 

господарства, вирішення завдань для їхнього ефективного функціонування. 

 

  



Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Організація виробництва у закладах ресторанного 

господарства 

Змістовий модуль 1. Характеристика типів закладів ресторанного 

господарства. Класифікація закладів ресторанного господарства. 

характеристика типів закладів ресторанного господарства. Послуги закладів 

ресторанного господарства. 

Змістовий модуль 2. Загальні вимоги до закладів ресторанного 

господарства основних типів і класів. Вимоги до закладів ресторанного 

господарства різних типів і класів. Склад приміщень для споживачів у закладах 

ресторанного господарства. Концептуальний ресторан. Національний ресторан. 

Ресторан швидкого обслуговування. 

Змістовий модуль 3. Науково-технічний прогрес у ресторанному 

господарстві. Сутність науково-технічного процесу. Основні напрями науково-

технічного процесу. Завдання наукової організації праці у ресторанному 

господарстві. Основні напрями наукової організації праці. 

МОДУЛЬ 2. Матеріально-технічне забезпечення процесу 

обслуговування 

Змістовий модуль 4. Організація постачання. Організація 

виробництва у закладах ресторанного господарства. Джерела постачання 

сировини, напівфабрикатів, продуктів у закладах ресторанного господарства. 

Договірна політика у ресторанному господарстві. Організація продовольчого 

постачання. Організація матеріально-технічного постачання. Організація 

складського господарства. організація тарного господарства. Організація 

роботи овочевих, м’ясного, рибного, м'ясо-рибного, птахоголинного, гарячого, 

холодного, кондитерських цехів.  

Змістовий модуль 5. Нормування праці у закладах ресторанного 

господарства. Методи нормування праці. Класифікація витрат робочого часу. 

Способи вивчення витрат робочого часу. Графіки виходу на роботу.  



Змістовий модуль 6 Загальна характеристика методів і форм 

обслуговування. Класифікація методів і форм обслуговування. Характеристика 

методів самообслуговування. Характеристика методу обслуговування 

офіціантами. Комбінований метод обслуговування споживачів. 

МОДУЛЬ 3 Характеристика методів і форм обслуговування. 

Змістовий модуль 7. Характеристика торговельних приміщень та їх 

обладнання. Характеристика торговельних приміщень для споживачів. 

Характеристика роздавальні. Характеристика обладнання та меблів для 

торговельних приміщень.  

Змістовий модуль 8. Характеристика столового посуду, приборів і 

столової білизни. Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. 

Характеристика керамічного, металевого, скляного, кришталевого, дерев’яного 

посуду. Види столової білизни у закладах ресторанного господарства.  

Змістовий модуль 9. Підготування до обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. Підготування приміщень для 

споживачів. Попереднє нервування столу. Організація праці обслуговуючого 

персоналу.  

Змістовий модуль 10. Методи обслуговування споживачів. 

Обслуговування бенкетів і прийомів. Організація обслуговування за місцем 

роботи та навчання, в ресторанах. Організація обслуговування в барах та 

пасажирів на транспорті. Організація кейтерингового обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п с.р. 

МОДУЛЬ 1. Організація виробництва у закладах ресторанного 

господарства 

Змістовий модуль 1. Характеристика типів 

закладів ресторанного господарства. 
12 2 2 8 

Змістовий модуль 2. Загальні вимоги до закладів 

ресторанного господарства основних типів і 

класів. 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 3. Науково-технічний прогрес 

у ресторанному господарстві. 
12 2 2 8 

Разом за модулем 1. 36 6 6 24 

МОДУЛЬ 2. Матеріально-технічне забезпечення процесу обслуговування 

Змістовий модуль 4. Організація постачання. 

Організація виробництва у закладах 

ресторанного господарства. 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 5. Нормування праці у 

закладах ресторанного господарства. 
12 2 2 8 

Змістовий модуль 6. Загальна характеристика 

методів і форм обслуговування. 
12 2 2 8 

Разом за модулем 2. 36 6 6 24 

МОДУЛЬ 3. Характеристика методів і форм обслуговування. 

Змістовий модуль 7. Характеристика 

торговельних приміщень та їх обладнання. 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 8. Характеристика 

столового посуду, приборів і столової білизни. 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 9. Підготування до 

обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 10. Методи 

обслуговування споживачів 

12 2 2 8 

Разом за модулем 48 8 8 32 

Усього годин 120 20 20 80 

 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ЗМ 1. Характеристика типів закладів ресторанного 

господарства. 

 

2 

2. ЗМ 2. Загальні вимоги до закладів ресторанного 

господарства основних типів і класів. 

2 

3. ЗМ 3. Науково-технічний прогрес у ресторанному 

господарстві. 

2 

4. ЗМ 4. Організація постачання. Організація виробництва 

у закладах ресторанного господарства. 

2 

5. ЗМ 5. Нормування праці у закладах ресторанного 

господарства. 

2 

6. ЗМ 6. Загальна характеристика методів і форм 

обслуговування. 

2 

7. ЗМ 7. Характеристика торговельних приміщень та їх 

обладнання.. 

2 

8. ЗМ 8. Характеристика столового посуду, приборів і 

столової білизни. 

2 

9. ЗМ 9. Підготування до обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. 

2 

10. ЗМ 10. Методи обслуговування споживачів 2 

Разом 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ЗМ 1. Характеристика типів закладів ресторанного 

господарства 

1. Класифікація закладів ресторанного господарства.  

2. Характеристика типів закладів ресторанного 

господарства.  

3. Послуги закладів ресторанного господарства. 

 

8 

2. ЗМ 2. Загальні вимоги до закладів ресторанного 

господарства основних типів і класів. 

1. Вимоги до закладів ресторанного господарства різних 

типів і класів. 

2. Склад приміщень для споживачів у закладах 

ресторанного господарства.  

3.Концептуальний ресторан.  

4.Національний ресторан.  

5.Ресторан швидкого обслуговування. 

 
 

8 

3. ЗМ 3. Науково-технічний прогрес у ресторанному 

господарстві. 

1. Сутність науково-технічного процесу.  

2. Основні напрями науково-технічного процесу.  

3. Завдання наукової організації праці у ресторанному 

господарстві.  

4. Основні напрями наукової організації праці. 
 

8 

4. ЗМ 4. Організація постачання. Організація виробництва 

у закладах ресторанного господарства. 

1. Джерела постачання сировини, напівфабрикатів, 

продуктів у закладах ресторанного господарства.  

2. Договірна політика у ресторанному господарстві.  

3. Організація продовольчого постачання.  

4. Організація матеріально-технічного постачання.  

5. Організація складського господарства.  

6. Організація тарного господарства.  

7.Організація роботи овочевих, м’ясного, рибного, м'ясо-

рибного, птахоголинного, гарячого, холодного, 

кондитерських цехів.  
 

8 

5. ЗМ 5. Нормування праці у закладах ресторанного 

господарства. 

1. Методи нормування праці.  

2. Класифікація витрат робочого часу.  

3. Способи вивчення витрат робочого часу.  

8 



4. Графіки виходу на роботу.  
 

6 ЗМ 6. Загальна характеристика методів і форм 

обслуговування. 

1. Класифікація методів і форм обслуговування.  

2. Характеристика методів самообслуговування.  

3. Характеристика методу обслуговування офіціантами.  

4. Комбінований метод обслуговування споживачів. 
 

8 

7 ЗМ 7. Характеристика торговельних приміщень та їх 

обладнання. 

1. Види торгівельних приміщень. 

2. Взаємозв’язок торгівельних залів, виробничих та 

підсобних приміщень. 

3. Поняття інтер’єру торговельних приміщень закладів 

ресторанного господарства. 

4. Характеристика роздавальні, буфету та підсобних 

приміщень. 

5. Характеристика обладнання і меблів для торгових 

приміщень. 

8 

8 ЗМ 8. Характеристика столового посуду, приборів і 

столової білизни. 

1. Основні види столового посуду і наборів.  

2. Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. 

3. Характеристика керамічного та металевого посуду. 

4. Характеристика наборів основної і допоміжної груп. 

5. Вимоги до миття столового посуду та наборів. 

8 

9 ЗМ 9. Підготування до обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. 

1. Підготування приміщень для споживачів.  

2.Попереднє нервування столу.  

3. Організація праці обслуговуючого персоналу.  

 

8 

10 ЗМ 10. Методи обслуговування споживачів 

1. Обслуговування бенкетів і прийомів.  

2. Організація обслуговування за місцем роботи та 

навчання, в ресторанах.  

3. Організація обслуговування в барах та пасажирів на 

транспорті.  

4. Організація кейтерингового обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. 

 

8 

Разом  80 

 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне завдання студентів денної форми навчання передбачає написання 

реферату (за бажанням студента з його подальшою презентацією на семінарському занятті). 

Реферат оцінюється в 2 бали, що додається до результатів поточного контролю з відповідної 

теми.  

Теоретичний матеріал реферату повинен бути підкріплений конкретними прикладами 

з практики. 

Реферат має такий зміст: 

Вступ 

Простий план по темі дослідження. 

Висновки.  

Список використаної літератури та інформаційних джерел. 

Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 12 до 15 

сторінок. 

Індивідуальне завдання студентів заочної форми навчання – підготовка контрольної 

роботи з її подальшим рецензуванням і захистом під час заліково-екзаменаційної сесії. 

 

 

Тематика рефератів з дисципліни «Принципи функціонування закладів ресторанного 

господарства» 

 

Модуль I. Організація процесу обслуговування. 

1. Соціально-економічне значення галузі ресторанного господарства. 

2. Тенденції розвитку галузі ресторанного господарства в сучасних умовах по Україні 

в цілому.  

3. Нормативні документи, що регламентують діяльність закладів 

ресторанного господарства в Україні. 

4. Види форм організації виробництва в ресторанному господарстві. 

5. Моделі виробничо-сервісного процесу в закладах ресторанного 

господарства. 

6. Фактори впливу на виробного-торговельну структуру закладу ресторанного 

господарства. 

7. Правила роботи закладів ресторанного господарства. 

8. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. 

9. Типи закладів ресторанного господарства та їх характеристика. 

10. Класифікаційні ознаки закладів ресторанного господарства. 

11. Характеристика сучасних мереж закладів ресторанного господарства в Україні. 

12. Характеристика виробничих процесів за їх видами. 

13. Принципи раціональної організації виробничих процесів. 

14. Основні положення раціональної організації виробництва. 

15. Сутність та етапи оперативного планування виробництва. 

16. Модель розрахунку середньоденної кількості кулінарної продукції за структурою. 

17. Сфера застосування наряду-замовлення; планового меню; плану меню. 

18. Правила розташування страв у меню. 

19. Характеристика меню різних видів. 

20. Вимоги до послуг харчування відповідно до ГОСТ 30523-97. 

21. Основні положення ДСТУ 4281: 2004 „Заклади ресторанного господарства”. 

22. Порядок розробки та затвердження виробничої програми підприємства. 



23. Форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

24. Нормативно-технічна та технологічна документація. 

25. Виробнича програма підприємства, порядок розробки та документального 

оформлення. 

26. Особливості організації послуг харчування для мешканців готельних комплексів. 

27. Особливості організації послуг харчування за типом ,,Кейтеринг,,. 

28. Особливості організації послуг харчування учасникам конгресного 

туризму. 

29. Особливості організації послуг харчування на офіційних прийомах. 

30. Характеристика основних етапів формування виробничої програми підприємств, 

цеху. 

 

МОДУЛЬ ІІ. Матеріально-технічне забезпечення процесу обслуговування 

31. Організація продовольчого та матеріально-технічного постачання закладів 

ресторанного господарства. 

32. Шляхи підвищення ефективності функціонування закладів 

ресторанного господарства на підставі впровадження сучасних методів організації 

виробництва. 

33. Прогнозування типу, класу та місткості закладу ресторанного господарства на 

підставі вивчення попиту на послуги ресторанного господарства на регіональному рівні 

(місто, район, регіон, селище тощо) закладів, обслуговуючих певні контингенти споживачів 

(школярі, студенти, робітники, пасажири, туристи тощо). 

34. Стан та проблеми розвитку закладів ресторанного господарства, обслуговуючих 

визначні контингенти споживачів на регіональному рівні. 

35. Шляхи розвитку закладів ресторанного господарства на регіональному рівні 

(місто, район, область). 

36. Розробка пропозицій з удосконалення державного контролю за створенням та 

функціонуванням закладів ресторанного господарства. 

37. Шляхи задоволення попиту на продукцію та послуги закладів 

ресторанного господарства за місцем роботи. 

38. Прогнозування попиту на продукцію та послуги закладів ресторанного 

господарства за місцем навчання (вищих навчальних закладів, коледжів, гімназій, ПТУ, 

шкіл, технікумів) та шляхи його задоволення. 

39. Прогнозування шляхів задоволення попиту на продукцію та послуги закладів 

ресторанного господарства, обслуговуючих пасажирів різних видів транспорту 

(автомобільного, залізничного, авіаційного, водного, морського, річного тощо). 

40. Прогнозування попиту та шляхів його задоволення на продукцію та послуги 

загальнодоступних закладів ресторанного господарства (ресторани, бари, кафе тощо). 

41. Прогнозування попиту на продукцію та послуги закладів ресторанного 

господарства, обслуговуючих різноманітні контингенти (іноземні туристи, що проживають у 

готелях, кемпінгах, санаторіях, будинках відпочинку тощо). 

42. Прогнозування рівня якості пропонованої продукції та послуг закладів 

ресторанного господарства (за місцем роботи, навчання, відпочинку на транспорті, у готелях, 

на базах відпочинку тощо). 

43. Характеристика загальних принципів організації закладів ресторанного 

господарства та розробка шляхів їх удосконалення. 



44. Розробка організаційно-правових аспектів організації закладів ресторанного 

господарства. 

45. Розробка асортиментної політики закладу ресторанного господарства. 

46. Організаційне підвищення рівня конкурентоспроможності закладів ресторанного 

господарства на регіональному споживчому ринку. 

47. Розробка раціональної торговельно-виробничої структури закладу. 

48. Розробка раціональних методів визначення потреби закладів ресторанного 

господарства в товарних енергетичних та трудових ресурсах. 

49. Шляхи удосконалення організації постачання закладів ресторанного господарства. 

50. Удосконалення організації перевезень товарів у закладах ресторанного 

господарства (оптимізація умов товаропостачання). 

51. Організація складського господарства закладів ресторанного господарства та 

шляхи її удосконалення. 

52. Організація тарного господарства і шляхи зниження збитків з тари. 

53. Визначення резервів підвищення ефективності комерційних угод закладу з 

закупівлі товарів. 

54. Організація вихідного контролю якості продукції харчування. 

55. Розробка раціональної структури виробництва закладу ресторанного господарства. 

56. Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази 

закладів ресторанного господарства. 

57. Обґрунтування напрямів раціонального використання матеріально-технічної бази 

закладу. 

58. Оперативне планування виробництва закладів ресторанного господарства. 

59. Шляхи удосконалення організації виробництва цехів з переробки с/г сировини 

малої потужності (м'ясні, ковбасні, коптильні, кондитерські тощо). 

60. Моделювання раціональної організації робочих місць у закладах ресторанного 

господарства. 

61. Організація роботи заготівельних цехів закладів ресторанного 

господарства і шляхи її удосконалення (на прикладі конкретного цеху). 

62. Організація роботи доготівельних цехів закладів ресторанного 

господарства і шляхи її удосконалення (на прикладі конкретного цеху). 

63. Організація роботи спеціалізованих цехів закладів ресторанного 

господарства і шляхи її удосконалення (на прикладі конкретного цеху). 

64. Резерви підвищення продуктивності праці працівників підприємства 

(за окремими категоріями). 

65. Комплексна оцінка трудових ресурсів у закладі ресторанного господарства. 

66. Ефективність використання трудових ресурсів у закладах ресторанного 

господарства. 

67. Шляхи вдосконалення нормування праці в закладі ресторанного господарства. 

68. Удосконалення нормування праці і моделювання раціональних режимів праці та 

відпочинку. 

69. Організація та ефективність технічного нормування праці в закладах 

ресторанного господарства. 

70. Шляхи підвищення ефективності праці виробничого персоналу в закладах 

ресторанного господарства. 

71. Організація навчання виробничого персоналу закладів ресторанного господарства. 

Модуль IIІ. Характеристика методів і форм обслуговування. 



72. Правила роботи закладів ресторанного господарства. 

73. Особливості організації обслуговування груп туристів в закладах ресторанного 

господарства. 

74. Форми прискореного обслуговування споживачів в закладах ресторанного 

господарства. 

75. Основні правила і технологія попереднього сервування столів. 

76. Особливості обслуговування бенкету «Фуршет». 

77. Особливості обслуговування прийому «Коктейль». 

78. Особливості обслуговування бенкету “Коктейль-фуршет”. 

79. Технологічний процес обслуговування офіційних прийомів. 

80. Структура, зміст, функції меню, принципи складання. 

 

8. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

- метод проблемного викладання – для створення проблемної ситуації; 

- метод «Case-study» – для обговорення практичних ситуацій; 

- брейнстормінг («мозковий штурм») – для оперативного розв’язання проблеми на 

основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення запропоновано 

виказати якомога більшу кількість варіантів розв’язання конкретної проблеми 

- метод навчальної дискусії – для обміну думками щодо проблемних питань 

дисципліни; 

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення 

(малюнки, схеми, графіки); 

- вебінар – для організації зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів 

та інших заходів за допомогою Інтернету. 

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних 

завдань; дистанційне навчання. 

 

9. Методи контролю 
Пріоритетним напрямом контролю рівня засвоєння студентами матеріалу з курсу є 

поточний контроль. 

Об’єктами поточного контролю є: 

Вид роботи Характеристика контролю 

Письмове опитування 

(у. т. ч. ЕСЕ) 

Здобувачі дають лаконічні відповіді на питання, передбачені під 

час вивчення курсу письмово, або у вигляді реферативного 

повідомлення, або у вигляді ЕСЕ. Оцінюванню підлягають 

правильність та конкретність відповіді на поставлене питання. 

Позитивним є формування відповідей на основі основної та 

допоміжної літератури за останні десять років. 

Усне опитування/ 

захист роботи/ звіту 

Здобувачі дають відповіді в усній формі на питання пов’язані із 

теоретичними або практичними аспектами теоретичної частини 

дисципліни. Оцінюванню підлягають правильність та конкретність 



відповіді на поставлене питання. Позитивним є лаконічність та 

переконливість під час відповіді. 

Тестування Проводять письмово або за допомогою систем дистанційного 

навчання. Передбачає вибір однієї/та/або правильної відповіді на 

конкретне питання передбачене теоретичною частиною курсу або 

його структурним елементом. 

Активність (під час 

обговорення, тощо) 

Оцінюванню підлягають частка участі здобувача у вирішенні 

колективного завдання, активність, вмотивованість та креативність 

під час обговорення проблемних питань. 

Прояв лідерських 

якостей 

Оцінюванню підлягають прояви лідерських якостей, які полягають 

у здатності генерувати нові ідеї; панорамність мислення; здатність 

до самоаналізу; здатність працювати в колективі; відповідальність 

за виконання важливих завдань; потреба в досягнені позитивного 

результату; здатність вести конструктивні переговори; здатність 

змінювати стиль керівництва відповідно до конкретної ситуації. 

 

Об’єкт підсумкового контролю – семестровий екзамен. Студент вважається 

допущеним до семестрового екзамену за умови відпрацювання всіх лабораторних занять 

передбачених робочою програмою дисципліни. Семестровий екзамен проводиться в усній 

формі. Для успішного складання іспиту здобувач повинен дати відповідь на три питання. 

Важливим під час доповіді є: повнота та достовірність матеріалу, впевненість під час 

доповіді, аргументованість під час відповіді на уточнюючі питання, пов’язані із 

персональним  екзаменаційним завданням. 

  



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Екза

мен 

Сум

а 

Модуль 1 

МК1 

Модуль 2 

МК

2 

Модуль 3 

МК3 

 

30 100 

ЗМ 

1 

ЗМ

2 

ЗМ

3  

ЗМ 

4 

ЗМ

5 

З

М 

ЗМ

7 

ЗМ

8 

ЗМ

9 ЗМ10 
  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 

  

20 20 20 

  

 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять та 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження та 

управління інвестиційними проектами» для студентів інженерно-

технологічного факультету ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові 

технології»/ Уманський національний університет садівництва; [уклад.: О.В. 

Макушок]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 79 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бєляєва А.М. Усе про ресторанний бізнес: – Донецьк. ТОВ 

«ВКФ»БАО», 2009. – 544 с. 

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: 

технологія та 



організація обслуговування туристів (теорія та практика). Центр учбової 

літератури 2013. – 304 с. 

Допоміжна 

1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. С. Туризм, готельний та ресторанний 

бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний 
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