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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів комплексу 

знань у сфері організації ресторанного господарства в сучасних умовах. 

2. Завдання: теоретична та практична підготовка фахівців з питань 

організації закладів ресторанного господарства; оперативного планування в 

закладах ресторанного господарства; раціональної організації праці та 

нормування праці в закладах ресторанного господарства; організації 

постачання закладів ресторанного господарства, організації виробництва 

кулінарної продукції; організації процесу обслуговування споживачів в різних 

типах закладів ресторанного господарства, особливостей обслуговування 

банкетів та прийомів, розв’язання проблемних ситуацій в процесі виконання 

функції обслуговування. 

 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

• ресторанного господарства як складової індустрії гостинності; 

• побудови виробничо-торговельної структури закладів ресторанного 

господарства; 

• організації постачання та логістичної діяльності закладів ресторанного 

господарства; 

• організації роботи допоміжних виробничих приміщень. 

 

застосування знань і розумінь: 

організувати обслуговування споживачів сучасними методами;  

 організувати виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів 

та забезпечення його ефективності. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Організаційні основи роботи закладів 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. 

Тема 5. Оперативне планування в закладах ресторанного господарства з повним 

виробничим циклом.  



Тема 6. Основи раціональної організації праці в закладах ресторанного 

господарства. 

Тема 7. Нормування праці в закладах ресторанного господарства. 

Змістовий модуль 2. Організація забезпечувальної та виробничої систем 

закладів ресторанного господарства. 

Тема 8. Організація постачання та логістична діяльність закладів ресторанного 

господарства.  

Тема 9. Організація складського і тарного господарства в закладах 

ресторанного господарства.  

Тема 10. Організація роботи заготівельних цехів закладів ресторанного 

господарства. 

Тема 11. Організація роботи доготівельних цехів закладів ресторанного 

господарства.  

Тема 12. Організація роботи спеціалізованих цехів. 

Тема 13. Організація роботи допоміжних виробничих приміщень. 
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