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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

Тематика для здобувачів ВО спеціальності 181 «Харчові технології»:  

1. Організація постачання продовольчих товарів і предметів матеріальнотехнічного 

призначення діючого ресторану / кафе.  

2. Організація постачання продовольчих товарів і предметів матеріальнотехнічного 

призначення діючої їдальні при промисловому підприємстві.  

3. Організація зберігання товарів та забезпечення ними виробництва ресторану / 

кафе.  

4. Організація зберігання товарів та забезпечення ними виробництва їдальні при 

промисловому підприємстві.  

5. Організація роботи овочевого цеху в діючому ресторані.  

6. Організація роботи овочевого цеху в діючій їдальні при базі відпочинку.  

7. Організація роботи м'ясо-рибного цеху в закладах ресторанного господарства.  

8. Організація роботи м'ясо-рибного цеху в діючій їдальні при промисловому 

підприємстві.  

9. Організація роботи гарячого цеху в повносервісному діючому ресторані.  

10. Організація роботи гарячого цеху при санаторії.  

11. Організація роботи холодного цеху їдальні при промисловому підприємстві.  

12. Організація роботи холодного цеху закладу повносервісного ресторанного 

господарства.  

13. Організація роботи доготовочного цеху закладу ресторанного господарства.  

14. Організація роботи кулінарного цеху закладу ресторанного господарства.  

15. Організація роботи борошняного цеху спеціалізованої закусочної.  

16. Організація роботи кондитерського цеху закладу ресторанного господарства.  

17. Організація роботи торгівельного залу ресторану / кафе / їдальні.  

18. Організація роботи бару.  

19. Організація обслуговування іноземних туристів у закладах ресторанного 

господарства при готелі.  

20. Організація обслуговування весільного (новорічного, ювілейного). банкету з 

повним обслуговуванням офіціантами.  

21. Організація обслуговування банкетів фуршетів з обслуговуванням офіціантами.  

22. Удосконалення організації роботи заготівельних цехів.  

23. Удосконалення роботи доготівельних цехів.  

24. Удосконалення організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства.  

25. Удосконалення організації харчування за місцем роботи або навчання.  

 

Тематика для здобувачів ВО спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»:  

1. Організація виробничої діяльності на підприємствах харчування 

готельноресторанного комплексу.  

2. Організація діяльності ресторану готельно-ресторанного комплексу в умовах 

сталого розвитку.  



3. Особливості організації діяльності кафе готельно-ресторанного комплексу в 

сучасних економічних умовах.  

4. Організація роботи закусочної готелю економ-класу в сучасних економічних 

умовах.  

5. Особливості, спеціалізація та організація діяльності бару готельноресторанного 

комплексу в сучасних економічних умовах.  

6. Організація діяльності підприємств харчування при готелях в умовах сталого 

розвитку.  

7. Дослідження напрямків раціональної організації праці на підприємстві харчування 

готельно-ресторанного комплексу.  

8. Організація харчування споживачів у будинках відпочинку.  

9. Організація обслуговування і надання послуг на підприємствах харчування 

готельно-ресторанних комплексів в ринкових умовах.  

10. Дослідження формування та розвиток готельно-ресторанного ринку в сучасних 

умовах.  

11. Попит на продукцію та послуги підприємств готельно-ресторанних комплексів в 

сучасних економічних умовах.  

12. Дослідження організації рекламної діяльності у готельноресторанних комплексах 

в умовах сталого розвитку.  

13. Якість послуг у готельно-ресторанних комплексах в умовах ринку.  

14. Організація спеціальних форм обслуговування в готельноресторанних 

комплексах.  

15. Організація надання послуг з кейтерінгу та фудінгу.  

16. Організація обслуговування дипломатичних прийомів в ресторанах при готелях.  

17. Організація роботи персоналу в готельно-ресторанному комплексі.  

18. Сучасна діяльність у готелях. Організація сервісної діяльності в готелях.  

19. Організація роботи основних служб при готельно-ресторанних комплексах.  

20. Культура обслуговування. Служба етикету.  

21. Організація обслуговування іноземних туристів на підприємствах 9 харчування в 

Україні в умовах сталого розвитку.  

22. Матеріально-технічна база готельно-ресторанних комплексів та шляхи 

поліпшення її використання. 

 23. Порівняльний аналіз діяльності підприємств ресторанного господарства при 

готелі і загальнодоступних підприємств харчування.  

24. Організація роботи концептуального (авторського) ресторану класу «люкс» при 

готелі *****.  

25. Організація протокольної служби на підприємствах класу «люкс», «виший» при 

готельних комплексах. 

 


