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Опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної
дисципліни

Тривалість
Форми та методи навчання

Система поточного та
підсумкового контролю

Базові знання

формування у майбутнього фахівця знань про сучасні тенденції
розвитку ресторанного бізнесу в Україні та світі, використання
франчайзингу, консалтингу, аутстафінгу та аутсорсингу при
організації роботи закладів ресторанного господарства, їх
переваги та недоліки
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40
год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом.
Методи
навчання:
лекції
(пояснювальноілюстративний,
демонстративний,
проблемного
викладу,
дискусійний); практичні заняття (обговорення проблемних питань,
дискусійний);
самостійна
робота
(репродуктивний,
реконструктивний, підготовка відповіді на проблемні питання, есе,
метод самоконтролю)
Поточний контроль: відвідування занять; навчальна робота на
практичних заняттях; самостійна робота з підготовки до занять та
виконання домашніх завдань; захист домашнього завдання;
виконання індивідуальних завдань; тестування, поточні та
підсумкові модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність знань з дисциплін «Основ класичної кулінарії»,
«Основи культури гостинності та споживання їжі», «Ресторани в

Мова викладання

готельній
індустрії»,
забезпечення»
Українська

«Служба

матеріально-технічного

Перелік універсальних компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти студент

Програмні результати навчання

УК. Формування знань та навичок щодо
сучасних форм просування продукції та
послуг
на
ринковому
просторі
підприємств ресторанного господарства

РН. Оволодіння поняттями, принципами, знаннями,
перевагами та недоліками сучасних тенденцій
організації ресторанного бізнесу та можливостями їх
використання для ефективної економічної діяльності
підприємств ресторанного господарства

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського, практичного
або лабораторного заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
(питання, назва
науково-дослідного
завдання тощо)

Результати навчання

Модуль 1. Планування діяльності підприємств ресторанного господарства. Тенденції розвитку
ресторанного бізнесу
Тема 1. Планування
Заняття 1. Планування Тестування,
Знати основні
діяльності
діяльності
підприємств Підготувати
мотивуючі аспекти
підприємств
ресторанного господарства повідомлення з
підприємницької
ресторанного
Питання до заняття
презентацією на
діяльності в
господарства
1. Фактори, що впливають тему :
ресторанному бізнесі.
на розвиток
«Маркетингові
Предмети
підприємницької
технології залучення маркетингових
діяльності в Україні.
досліджень у
клієнтів»
2. Маркетингові
ресторанному бізнесі.
технології, що
Маркетингові
використовуються у
технології, що
діяльності підприємств
використовуються у
ресторанного господарства
ресторанному бізнесі.
Тема 2. Структура й Заняття 2. Структура й
Тестування,
У результаті
обсяг ринку
обсяг ринку ресторанного
Підготувати
опанування
підприємств
господарства в Україні
повідомлення з
матеріалу студенти
ресторанного
Питання до заняття
презентацією на тему ознайомлюються з
господарства в
1. Структура
ринку : «Структура ринку
існуючою мережею
Україні
підприємств ресторанного ресторанного
закладів
господарства в Україні/
господарства свого
ресторанного
2. Структура
ринку регіону»
господарства як
підприємств ресторанного
регіону, так і
господарства
на
України. Вивчають
Полтавщині.
фактори, що
3. Фактори, що впливають
впливають на її
на розвиток підприємств
розвиток та
ресторанного
пропонують шляхи
господарства.
мінімізації
негативних факторів
на розвиток мережі
закладів

Назва теми (лекції)

Тема 3. Структура й
обсяг ринку
підприємств
ресторанного
господарства у світі

Тема 4. Ресторанні
мережі як
перспективна модель
розвитку
ресторанного бізнесу

Тема 5. Кадрове
забезпечення
підприємств
ресторанного
господарства

Назва теми та питання
семінарського, практичного
або лабораторного заняття

Заняття 3. Структура й
обсяг ринку підприємств
ресторанного господарства
в світі
Питання до заняття
1. Підходи до планування
діяльності підприємств
ресторанного господарства
у світі
2. Мережеві торгові марки
підприємств ресторанного
господарства.
3. Сегмент
«демократичних»
підприємств ресторанного
господарства нових
форматів (fast-food, streetfood, fast-casual, casualdining, fine-dining, foodcourt, free-flow).
4. Кулінарні спеціалізації.
Заняття 4. Ресторанні
мережі як перспективна
модель
розвитку
ресторанного бізнесу
Питання до заняття
1. Розвиток українського
ринку мережевих закладів
ресторанного
господарства.
Їх
географічна структура.
2. Структура
мережі
підприємств ресторанного
господарства за форматом
закладів.
3. Ресторанні холдинги на
ринку України
Заняття
5.
Кадрове
забезпечення підприємств
ресторанного господарства
Питання до заняття
1. Кадри
підприємств
ресторанного
господарства. Створення
іміджу підприємства.
2. Вимоги до персоналу
3. Нові професії галузі

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
(питання, назва
науково-дослідного
завдання тощо)

Тестування,
Підготувати
повідомлення з
презентацією на тему
: «Структура ринку
ресторанного
господарства у світі»

Результати навчання

ресторанного
господарства як
регіону, так у
України
В результаті
опанування
матеріалу студенти
вивчають міжнародні
тенденції розвитку
ресторанного бізнесу
та виокремлюють
основні напрямки
розширення
підприємств
ресторанного
господарства в
Україні

Тестування.
Підготувати
повідомлення з
презентацією на тему :
«Мережі закладів
ресторанного
господарства у
залежності від їх
формату»

Знати основні мережі
закладів ресторанного
господарства за
форматом і основні
ресторанні холдинги.
Фактори, що
впливають на їх
формування.

Тестування,
Підготувати
повідомлення з
презентацією на тему
: «Кадри – як
запорука сталого
розвитку
підприємства»

Знати кадровий склад
закладів
ресторанного
господарства у
залежності від типу
закладу, його
потужності. Основні
вимоги, що
висуваються до
персоналу. Принципи
його підбору.

Назва теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського, практичного
або лабораторного заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
(питання, назва
науково-дослідного
завдання тощо)

Результати навчання

Особливості
мотивації персоналу.
Модуль 2. Сучасні форми бізнес-партнерства у ресторанному бізнесі
Тема 6. Франчайзинг
– сучасна форма
бізнес-партнерства у
ресторанному бізнесі
Лекція 1.
Франчайзинг як
форма бізнеспартнерства у
ресторанному бізнесі

Лекція 2.
Франчайзинг як
форма бізнеспартнерства у
ресторанному бізнесі

Тема 7. Ресторанний
консалтинг
Лекція 1. Загальні
поняття
ресторанного
консалтингу. Роль та
місце у розвитку
ресторанного бізнесу

Лекція 2. Сучасний
ринок ресторанного
консалтингу

Заняття 6. Франчайзинг як
форма бізнес-партнерства
у ресторанному бізнесі
Питання до заняття
1. Загальні поняття про
франчайзинг.
2. Еволюція розвитку
франчайзингу
3. Роль франчайзингу у
розвитку ресторанного
бізнесу.
4. Особливості
франчайзингу в Україні
та за кордоном
Заняття 7. Нормативна
документація при
впровадженні
франчайзингу
Питання до заняття
1. Договір
франшизи.
Складові частини.
2. Фактори,
що
визначають
надійність
франчайзера.
3. Програми страхування
ризиків франчайзингової
діяльності.
Заняття 8. Роль та місце
ресторанного консалтингу
у розвитку підприємств
ресторанного господарства
Питання до заняття
1. Загальне поняття про
ресторанний консалтинг.
2. Сутність та види
консалтингових послуг.
3. Класифікація
консалтингових послуг.
4. Переваги та недоліки
використання
консалтингових послуг.

Тестування,
підготувати
повідомлення з
презентацією на тему:
«Франчайзинг на
ринку ресторанного
господарства в
Україні»

Знати що таке
франшиза, еволюцію
розвитку
франчайзингу,
фактори, що
впливають на
розвиток
франчайзингової
діяльності. Вузькі
місця у розвитку
франчайзингової
діяльності.

Тестування,
підготувати
повідомлення з
презентацією на тему:
«Франчайзинг на
світовому ринку
ресторанного
господарства»

Знати ризики що
можуть виникнути при
запровадженні
франчайзингової
діяльності та основні
фактори, які
призводять до їх
мінімізації.
Нормативну
документацію та її
складові.

Тестування,
підготувати
повідомлення з
презентацією на
тему: «Основні види
консалтингових
послуг»

Заняття 9. Сучасний ринок
ресторанного консалтингу
Питання до заняття
1. Консалтингові компанії.
2. Критерії
підбору
консалтингових компаній.
3. Ринок консалтингових

Тестування.
Підготувати
повідомлення з
презентацією на
тему: «Мій вибір
консалтингової
компанії»

У результаті
опанування
матеріалу студенти
вивчають поняття
консалтинг, його
види, отримують
знання щодо підбору
основних
консалтингових
послуг для
підприємств
ресторанного
господарства та
оцінюють їх
переваги.
У результаті
опанування
матеріалу студенти
отримують знання
щодо критеріїв
вибору
консалтингової

Назва теми (лекції)

Тема 8. Аутстафінг
та
аутсорсинг
у
ресторанному бізнесі

Назва теми та питання
семінарського, практичного
або лабораторного заняття

компаній в Україні.
4. Ринок консалтингових
компаній у світі.
5. Критерії
вибору
консалтингових компаній
Заняття 10. Аутстафінг та
аутсорсинг у ресторанному
бізнесі
Питання до заняття
1. Аутстафінг
у
ресторанному бізнесі.
2. Аутсорсинг
у
ресторанному бізнесі.
3. Переваги та недоліки
від їх використання.

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
(питання, назва
науково-дослідного
завдання тощо)

Результати навчання

компаній.

Тестування.
Охарактеризувати
форми аутстафінгу та
аутсорсингу, які
використовуються у
підприємствах
ресторанного
господарства різних
форматів

У результаті
опанування
матеріалу студенти
розрізняють поняття
аутстафінгу та
аутсорсингу,
засвоюють їх
відмінності,
визначають функції
підприємств
ресторанного
господарства, які
можливо перевести
на аутстафінг та
аутсорсинг
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
• Політика щодо термінів виконання та перескладання завдання, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного
викладача за наявності поважних причин.
• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися
«Положення
про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування не дозволяється (у т. ч. із
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування, підготовки практичних завдань, у процесі заняття та роботи з використанням
програми Power Point та Microsoft Excel.
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних
причин навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним
викладачем.
• Політика зарахування результатів неформальної освіти:
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Види робіт

Максимальна
кількість балів

Модуль 1. (теми 1-5) відвідування занять (2 бали); навчальна робота на
практичних заняттях (16 балів); самостійна робота з підготовки до занять та
виконання домашніх завдань (16 балів); тестування (5 балів); виконання поточної
модульної контрольної роботи (10 балів); оформлення конспекту лекцій та
робочого зошита (1 бал)
Модуль 2. (теми 6-8) відвідування занять (2 бали); навчальна робота на
практичних заняттях (16 балів); самостійна робота з підготовки до занять та
виконання домашніх завдань (16 балів); тестування (5 балів); виконання поточної
модульної контрольної роботи (10 балів); оформлення конспекту лекцій та
робочого зошита (1 бал)
Всього

50

50

100

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної
дисципліни «Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

відмінно

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

добре
задовільно

