
 

Код та назва дисципліни 
1-106-2-6_Організація готельно-ресторанного 

господарства 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої 
програми) 

Природничі науки 

Кафедра  географії 

П.І.П. НПП (за можливості) доц. Грушка В.В. 

Рівень ВО  Перший (бакалаврський) 

Курс (на якому буде викладатись)  2 – 4 курс 

Мова викладання  українська 

Пререквізити (передумови 
вивчення дисципліни) 

 дисципліна спирається на базові знання в галузі туризму 

Що буде вивчатися 

Характеристика методів, видів, форм обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Моделювання процесу підготовки залів закладів 

ресторанного господарства до обслуговування. Кейтерінг – 

як складова бізнесу в ресторанному господарстві. 

Класифікація засобів розміщення. Управління якістю 

надання готельних послуг. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Готельно-ресторанне господарство є важливою складовою 

туристичної індустрії. Фахівець в галузі туризму та рекреації 

повинен орієнтуватись й володіти необхідними знаннями й 

навичками щодо специфіки та особливостей функціонування 
закладів розміщення й харчування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– основи організації готельно-ресторанних комплексів як ланки 

з надання послуг; • принципи організації процесів 
обслуговування споживачів послуг у ресторанах і готелях; • 

методи й форми організації обслуговування споживачів у 

ресторанах і готелях; • способи й правила подавання страв і 

напоїв; • особливості організації обслуговування банкетів і 
прийомів; • особливості обслуговування туристів з різних країн 

світу; • якість товарів і послуг готельно-ресторанного 

господарства; • конкурентоспроможність товарів і послуг 
закладів готельно-ресторанного господарства в сучасних 

умовах. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- на основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи 

класифікаційні ознаки, визначати потреби потенційних 
споживачів ресторанних і готельних послуг; - використовувати 

положення цивільного права при підготовці нормативних та 

інших документів готельно-ресторанного комплексу; - 

визначити заходи, що можуть забезпечити досягнення 
визначених цілей або покращити результати діяльності 

готельно-ресторанного комплексу. 

використовувати знання, отримані при вивченні 

фундаментальних і спеціальних дисциплін;  здійснювати 
управління матеріальними й інформаційними потоками на всіх 

етапах бізнес-процесів підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу;  моделювати системи планування на підприємстві 

готельно-ресторанної сфери;  розраховувати економічну 

ефективність планування та організації діяльності на 

підприємствах готельно-ресторанної сфери 



Інформаційне забезпечення  Електронні ресурси кафедри географії 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

 лекції, практичні, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю  диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  30 осіб 

Мінімальна кількість здобувачів 

(для мовних та творчих 

дисциплін) 

– 

 


