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1) Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

щодо організації діяльності готельного та ресторанного господарства, особливостей взаємодії його 

структурних підрозділів й функціональних обов’язків кожного з них в процесі надання послу. 

 

2) Завдання: формування знань щодо: сутності типізації та класифікації підприємств готельного та 

ресторанного господарства, тенденцій розвитку готельної та ресторанної індустрії, понятійного апарату, 

категорій закладів розміщення, вимог нормативно-правової бази діяльності готелю та ресторану, 

структури основних служб, організації прибиральних робіт; вироблення навичок: формування 

комунікації між підрозділами, організації роботи господарської служби, організація матеріально-

технічного постачання на підприємствах готельного та ресторанного господарства та особливості його 

планування, проведення атестації та інструктажу персоналу. 

 

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

 

Знання і розуміння: основних термінів, класифікацій, форм побудови управлінських систем; 

міжнародних та національних стандартів; санітарних вимог; норм забезпечення білизною; особливостей 

організації роботи служб готелю; принципів побудови циклу обслуговування клієнтів в закладах 

готельного та ресторанного типу.  

Застосування знань і розумінь: працювати з комп’ютером та спеціалізованим ПЗ сфери ГРС; 

організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати 

його ефективність; розуміти принципи побудови циклу обслуговування клієнтів в закладах готельного 

та ресторанного типу;  формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації. 

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Змістовий модуль 1. Організація готельного господарства.  

Тема 1. Особливості організації, класифікації та типізації підприємств готельного господарства.  

Тема 2. Організація управління готельним підприємством  

Тема 3. Організація приміщень на підприємствах готельного господарства  

Тема 4. Особливості роботи поверхової служби готелю  

Тема 5. Організація прибирання приміщень готелю  

Тема 6. Організація роботи матеріально-технічної, санітарно-технічної й інженерно-технічної служб 

готелю  

Тема 7. Організація безпеки в готельному господарстві  

 

Змістовий модуль 2. Організація ресторанного господарства.  

Тема 1. Ресторанне господарство як складова індустрії гостинності.  

Тема 2. Організація діяльності закладів ресторанного господарства.  

Тема 3. Характеристика закладів ресторанного господарства.  

Тема 4. Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного господарства.  
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