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1 Мета опанування дисципліни: формування комплексу знань стосовно інфраструктури 

готельного і ресторанного господарства та набуття компетенції з розробки складових 

інфраструктури готельно-ресторанних комплексів. 

 

2 Завдання: 

вивчення напрямків та перспектив розвитку інфраструктури готельного і ресторанного 

господарства; основних складових інфраструктури готельного і ресторанного господарства, 

системного підходу до організації матеріально-технічної бази для впровадження додаткових 

послуг у готельно-ресторанних комплексах, особливостей організації інфраструктурних елементів 

спеціалізованих засобів розміщення; набуття вмінь аналізувати інфраструктурні складові 

готельно-ресторанних комплексів, ідентифікувати послуги, що надаються окремими 

інфраструктурними елементами готельно-ресторанних комплексів, моделювати матеріально- 

технічну базу та розробляти складові інфраструктури готельно-ресторанних комплексів залежно 

від призначення та категорії готелю і типу закладу ресторанного господарства. 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння: 

основні поняття та визначення в інфраструктурі готельно-ресторанного господарства; 

основні складові інфраструктури готельно-ресторанних господарств залежно від типів готелів та 

їх класу; 

особливості організації інфраструктурних елементів спеціалізованих засобів розміщення; 

 
застосування знань і розумінь: 

аналізувати інфраструктурні складові готельно-ресторанних комплексів; 

ідентифікувати послуги, що надаються окремими інфраструктурними елементами готельно- 

ресторанних комплексів; 

моделювати матеріально-технічну базу та розробляти складові інфраструктури готельно- 

ресторанних комплексів залежно від призначення та категорії готелю і типу закладу ресторанного 

господарства 

оцінювати стан секторів індустрії гостинності в різних регіонах України; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності 

 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Формування інфраструктури підприємств готельного та ресторанного 

господарства 

Тема 1. Готельно-ресторанні комплекси як складова туристичної індустрії. 

Тема 2. Основні служби підприємств готельного господарства. 

Тема 3. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства. 

Тема 4. Характеристика типів закладів ресторанного господарства, які передбачають при готелях. 



Тема 5. Виробничо-торгівельна структура закладів ресторанного господарства при готелях. 

Тема 6. Характеристика архітектурних рішень та інтер'єру підприємств готельного та 

ресторанного господарства. 

Тема 7. Організація інформаційного обслуговування в підприємствах готельного та ресторанного 

господарства. 

Тема 8. Організація продовольчого та матеріально-технічного постачання в підприємствах 

готельного та ресторанного господарства. 

Тема 9. Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в підприємствах 

готельного та ресторанного господарства. 

 

Змістовий модуль 2. Інфраструктура ресторану за спеціальним замовленням та 

спеціалізованих засобів розміщення 

Тема 10. Особливості та матеріально-технічне забезпечення кейтерингового обслуговування. 

Тема 11. Інфраструктура засобів розміщення ділового, оздоровчого, спортивного, пізнавального та 

розважального призначення. 

Тема 12. Транспортні засоби як складова інфраструктури готельного господарства. 
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