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Силабус курсу «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства» 

2017-2018 навчального року 

 

Назва курсу  Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 

Адреса викладання 

курсу 
вулиця Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  

Спеціальність : 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

Викладачі курсу Філь М. І. к.т.н., доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

merifil.ua@gmail.com, 

mariia.fil @lnu.edu.ua  

https://geography.lnu.edu.ua/employee/fil-mariya-ivanivna, м. Львів, в. 

Дорошенка 41, 1в.. 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В понеділок  з 13.10 – 14.50 год. 

Щовівторка з 14.
00

 – 15.
0
 год. 

Адреса: аудиторія 1 в., вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 

79000. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 

корпоративну пошту.. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

     Зміст курсу  "Інфраструктура готельного і ресторанного господарства" 

безпосередньо пов'язаний із головними методологічними та організаційно-

економічними положеннями менеджменту, товарознавства, економіки, а 

також із комплексом дисциплін, що формують профіль підготовки фахівців: 

маркетинг готельних послуг, організація готельного господарства, 

організація ресторанного господарства, менеджмент готельно-ресторанного 

господарства, устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, 

інформаційні технології в готельному і ресторанному бізнесі тощо.  

     Курс дисципліни побудована так, щоб у результаті вивчення теоретичного 

матеріалу і виконання практичних та індивідуальних завдань студенти могли 

розв’язувати як навчальні задачі, так і конкретні ситуації у практичній 

діяльності. Застосовувати вивчений матеріал для вирішення практичних 

задач власного бізнесу, використати набутті знання і вміння для розширення 

сфери діяльності та збільшення прибутку 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Інфраструктура готельного і ресторанного господарств» є 

нормативною дисципліною з спеціальності  241  «Готельно-ресторанна 

справа»  для освітньої програми 24 «Сфера обслуговування», яка 

викладається в 2 семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 
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Мета та цілі курсу Метою дисципліни є  надати студентам належні теоретичні знання щодо 

основ організації інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і 

ресторанного господарства та розвинути практичні навички вирішення задач 

оптимізації забезпечення виробництва необхідними ресурсами, 

обґрунтування вибору постачальників, організації транспортних та 

складських процесів тощо.  

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій інфраструктури готельного 

і ресторанного господарства; опанування методологічного апарату організації 

інфраструктури готельних та ресторанних закладів, набуття здібностей до 

творчого пошуку напрямів її удосконалення. 

Предметом дисципліни «Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» є  загальні закономірності розвитку елементів інфраструктури 

готельного і ресторанного господарства в ринкових умовах, формування та 

функціонування інфраструктури  підприємства. 

В результаті виконання завдань студент повинен набути навичок щодо 

вибору раціонального складу інфраструктури підприємства та оцінки різних 

видів діяльності цієї сфери, а також вміти використовувати їх у практичній 

діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна:  

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник для студ. 

вузів . – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання 

галузі знань  24  «Сфера обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки та завдання для практичних 

і семінарських занять з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання 

галузі знань  24  «Сфера обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., Кухта, А.А. Управління 

виробничою інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. – 208 с. 

Готелі та інші місця для тимчасового проживання : статистичний бюлетень / 

Державний комітет статистики України. – К. : Держкомстат України, 2010. – 

204 с. 

Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навч. посіб. 

/ Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. - К., 

1999. – 76 с.  

Допоміжні : 

Готельне обслуговування в готельних та туристичних комплексах / За ред. B. 

K. Федорченко. - Навч. посіб. - К., 1999. - 140 с.  

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: 

Центр навчальної літератури. – 2004. – 384 с. 

Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. пособие 

для студ. вузов. - М.: Издат. центр «Академия», 2003.-224 с. 

Джозеф А. Мичелли Ritz-Carlton. Золотой стандарт гостиничного бизнеса 

нового тысячелетия. - М. : Дело и сервис, 2009. – 288 с. 

Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка - это просто / Дон Доумен, Делл 

Деннинсон, Маргарет Доумен. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 350 с. 
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Европейский гостиничный маркетинг : Учеб. пособие для студ. / Е.Ю. 

Драгныш (пер. с англ.). - М. : Финансы и статистика, 2003. - 222 с. 

Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / О. П. 

Ефимова, Н. А.Ефимова ; под ред. Н. И. Кабушкина. – М. : Новое знание, 

2004. – 392 с. 

Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. - М.: Ось-89, 

2001.-288 с.  

Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг : Підручник. – К.: Знання, 2004. – 

280с. 

Джерела Інтернет 

− http:// www.tourlib.net, http://www.gatt.org, http://www.ec.org, 

http://www.ukrdzi.com.ua , http://www.ukr.biz.net, 

http://www.ukrbusiness.com.ua, http://www.stat.lviv.ua 

Тривалість курсу  150 год. 

Обсяг курсу 96 години аудиторних занять, з них: 

 48 годин лекцій; 

 48 годин семінарських/практичних занять; 

 54 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати сутність поняття інфраструктури, його теоретичні основи, розрізняти 

поняття інфраструктури економіки, ринку, товарного ринку та конкретного 

підприємства, знати сутність та елементи інфраструктури підприємства 

готельного і ресторанного господарства, їх функції;  

Згідно ОП - приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та методів прогнозування; проєктувати 

процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) 

готельно-ресторанного  та рекреаційного господарства; демонструвати 

соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень. 

 - вміти організувати та контролювати постачання продовольчих товарів та 

матеріально-технічного забезпечення на підприємстві готельного і 

ресторанного господарства, вміти організувати та контролювати транспортне 

та складське, інженерно-технічне, ремонтне, енергетичне забезпечення 

підприємства; 

- знати особливості кадрового забезпечення готельного і ресторанного 

господарства, вміти визначити кількість необхідного персоналу; 

 - вміти організовувати процеси розміщення, прийому та обслуговування 

підприємства готельного і ресторанного господарствами, інформаційне 

забезпечення та системи зв’язку,  мати навички організації сервісного 

дозвілля, додаткових послуг; господарства, інформаційні технології в 

готельному і ресторанному бізнесі тощо.  

Компетентності : здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, 

формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу; здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ЗК. Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, культурні,  наукові  

цінності і  досягнення  суспільства  на основі  розуміння  історії  та  

закономірностей  розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
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технологій, вести здоровий спосіб життя; здатність   вчитися і   оволодівати 

сучасними знаннями. 

Ключові слова Інфраструктура, готельне підприємство,  ресторанне підприємство,  ринок, 

попит, пропозиція, національні показники. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому 

етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на 

другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, 

виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 

безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення,  

проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

курсу . 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 
іспит  в кінці 2 семестру 

Пререквізити Основи готельно-ресторанного господарства, основи економіки. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів інфраструктури різних регіонів в Україні 

з готельного і ресторанного господарства по питаннях лекцій з метою 

кращого опанування навчального матеріалу; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

-  доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 
Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття : максимальна кількість балів_50 _ 

•  іспит: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__  

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
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Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано 

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

7 7 7 7 7 7 8 
 

Питання до іспиту  1. Суть і значення інфраструктури. 

2. Складові інфраструктури ринку та товарного ринку. Елементи 

інфраструктури підприємства.  

3. Значення соціальної інфраструктури у діяльності підприємства. 

4. Складові інфраструктури готельного і ресторанного господарства. 

5. Сутність матеріально-технічної бази готельного господарства. 

6. Основні напрями і ефективність розвитку виробничої інфраструктури 

підприємства готельного і ресторанного господарства. 

7. Особливості формування інфраструктури в ринкових умовах.  

8. Шляхи підвищення ефективності виробничої інфраструктури готельного і 

ресторанного господарства. 

9. Спільні та відмінні риси різних закладів ресторанного господарства. 

10. Товарно-матеріальні ресурси готелю. 

11. Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів. 

12. Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика їхнього нормування. 

13. Шляхи економії і раціонального використання матеріальних ресурсів у 

готельному господарстві. 

14. Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними 

ресурсами готелів. 

15. Сутність логістики як науки про управління матеріальними потоками.  

16. Особливості логістики, пов’язаної з транспортування та складуванням.  

17. Значення транспортного та складського забезпечення підприємства 

готельного і ресторанного господарства. 

18. Сутність маршрутизації перевезень.  

19. Транспортні системи в готелі. 

20. Проблеми складського господарства на підприємствах готельного і 

ресторанного господарства. 
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21. Які є ознаки класифікації складів? 

22.  Перелічити види складів та дати їм характеристику 

23.  Водопостачання, теплопостачання і каналізаційні системи у готельно-

ресторанному господарстві. 

24. Санітарно-технічне обладнання готельного і ресторанного господарства. 

25. Центральне опалення. 

26. Системи вентиляції та кондиціонування повітря. 

27. Освітлення. 

28. Слабкострумові установки. 

29. Телефонний та внутрішній оперативний зв’язок. 

30. Радіотрансляційна і телевізійна мережа. 

31. Система безпеки в готелі. 

32. Функції та структура інженерно-технічної служби. 

33. Організаційна структура та управління енергогосподарством. 

34. Планування потреби у енергетичних ресурсах. 

35. Функції відділу головного енергетика. Питання, що підлягають 

обов’язковому узгодженню з головним енергетиком.  

36. Організація обслуговування енергоустаткування. Основні напрями 

енергозбереження. Визначення ефективності використання енергоресурсів на 

підприємстві. 

37. Сутність та принципи формування системи кадрового забезпечення 

готельного господарства відповідно до західноєвропейських стандартів 

надання послуг. 

38. Кількісний та якісний склад персоналу готельного господарства в розрізі 

професійно-кваліфікаційних груп. 

39. Удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 

40. Способи мотивації персоналу готельного і ресторанного господарства. 

41. Які особливості типової організаційної структури персоналу ресторанного 

господарства? 

42. Які особливості типової організаційної структури персоналу готельного 

господарства? 

43. Які фактори впливають на вибір підходів до формування структури 

персоналу? 

44. Чому персонал відіграє вирішальну роль у сфері надання готельних та 

ресторанних послуг? 

45. Поняття обслуговування у готелі. 

46. Правила поведінки персоналу готелів. 

47. Процес обслуговування гостей у готелі, функції та обов'язки службовців 

та працівників готелю щодо надання послуг гостям. 

48. Види послуг, що надаються в готелях. Додаткові послуги. 

49. Організація побутового обслуговування. 

50. Організація робіт щодо прибирання.  

51. Підготовка покоївки до роботи. 

52. Нормативи проведення заходів щодо прибирання. Санітарно-гігієнічні 

засоби. 

53. Роботи, пов’язані з постільною білизною. 

54. Технологія гарантування безпеки готелю. 

55. Тактико-організаційні заходи гарантування безпеки. 

56. Комплекс технічних засобів безпеки. 
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57. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в готелях. 

58. Економічна безпека готелю. 

59. Способи організації дозвілля у готелях та ресторанах. 

60. Інформаційні технології в готелях. 

61. Автоматизація управління діяльністю готелю. 

62. Інформаційний центр у готелі. 

63. Інформаційні потоки в системі управління готелем. 

64. Переваги впровадження у діяльність готелю систем автоматизації 

управлінської діяльності. 

65. Сучасні системи Інтернет-бронювання. 

66. Найбільш популярні програми для організації готельного і 

ресторанного господарства і в чому їхні відмінності? 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства» 

Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

  

 
8.

30
–9.

50 
год 

 

Тема 1. Суть та зміст 

поняття інфраструктури. 

Сутність та елементи 

інфраструктури 

підприємства готельного і 

ресторанного 

господарства. 

Роль інфраструктури у 

розвитку економіки. 

Поняття та елементи 

інфраструктури комплексу 

економіки, ринку, 

товарного ринку. Складові 

елементи та функції 

інфраструктури 

підприємства. Сутність 

інфраструктури готельного 

і ресторанного 

господарства. Класифікація 

будівель готельного і 

ресторанного господарства. 

Елементи виробничої 

інфраструктури 

підприємства готельного і 

ресторанного господарства. 

Класифікація закладів 

ресторанного господарства. 

Класифікація закладів 

готельного господарства. 

Основні напрями і 

ефективність розвитку  

виробничої інфраструктури 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

1997. – 208 с. 

 

Підготувати 

питання по темі №1 

6/6 год 

До 17 
лютого 
2018 р. 



 10

підприємства готельного і 

ресторанного господарства. 

 
8.

30
–9.

50 
 

Тема 2. Організація 

постачання продовольчих 

товарів та матеріально-

технічного забезпечення 

на підприємстві 

готельного і ресторанного 

господарства  

Сутність, мета та завдання 

організації постачання 

матеріальних ресурсів на 

підприємства. Процес 

організації продовольчого 

та матеріально-технічного 

забезпечення підприємства 

готельного і ресторанного 

господарства. Сутність та 

методи управління 

товарними запасами на 

підприємствах готельного 

та ресторанного 

господарства. Особливості 

організації постачання у 

франчайзингових мережах. 
 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

1997. – 208 с. 

 

Підготувати 

питання по темі №2 

6/6 год 

Змістовий модуль 

- 1 

До 02 

березня 
2018 р. 
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8.

30
–9.

50 

 

Тема 3. Транспортне та 

складське забезпечення 

підприємства готельного і 

ресторанного 

господарства 

Логістика у системі 

підприємств готельного і 

ресторанного господарства. 

Транспортне та складське 

забезпечення підприємств 

готельного і ресторанного 

господарства. Сутність 

маршрутизації перевезень. 

Транспортні системи в 

готелі. Проблеми 

складського господарства 

на підприємствах 

готельного і ресторанного 

господарства. 
 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

1997. – 208 с. 

 

Підготувати 

питання по темі №3 
6/6 год 

До 22 

березня 
2018 р. 

8.
30

– 9.
50 

 
Тема 4. Інженерно-

технічне, ремонтне та 

енергетичне забезпечення 

підприємства готельного і 

ресторанного 

господарства 

Інженерно-технічне та 

ремонтне забезпечення 

діяльності підприємств 

готельного і ресторанного 

господарства. Забезпечення 

підприємств готельного і 

ресторанного господарства 

енергетичними ресурсами. 

Водопостачання, 
теплопостачання і 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

Підготувати 

питання по темі №4 
6/6 год 

 

До 05 

квітня 
2018 р. 
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каналізаційні системи у 

готельно-ресторанному 

господарстві. Системи 

вентиляції та 

кондиціонування повітря. 

Телефонний та внутрішній 

оперативний зв'язок. 

Система безпеки в готелі. 

Ефективність використання 

енергоресурсів на 

підприємстві. 

1997. – 208 с. 

 

8.
30

– 9.
50 
 

Тема 5. Кадрове 

забезпечення 

підприємства готельного і 

ресторанного 

господарства 

Особливості кадрового 

забезпечення готельного та 

ресторанного господарства. 

Організаційні структури  

готельного та ресторанного 

господарства. Сутність та 

принципи формування 

системи кадрового 

забезпечення готельного і 

ресторанного господарства 

відповідно до 

західноєвропейських 

стандартів надання послуг. 

Кількісний та якісний склад 

персоналу готельного 

господарства в розрізі 

професійно-

кваліфікаційних груп. 

Удосконалення системи 
підготовки і підвищення 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

1997. – 208 с. 

 

Підготувати 

питання по темі №5 

6/6 год 

Змістовий модуль 

- 2 

До 25 

квітня 
2018 р. 
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кваліфікації персоналу. 

Фактори впливу на вибір 

підходів до формування 

структури персоналу. Роль 

уніформи у сфері надання 

готельних та ресторанних 

послуг. Способи мотивації 

персоналу готельного і 

ресторанного господарства. 

13.
30

–14.
50 

 
Тема 6. Служби прийому 

та обслуговування 

підприємства готельного і 

ресторанного 

господарства, сервісне 

забезпечення дозвілля 

Організація роботи служби 

прийому. Служба 

управління номерним 

фондом. Адміністративна 

служба. Служба організації 

харчування. Відділ 

маркетингу. Гаражна 

служба. Допоміжні, 

додаткові служби. Способи 

організації сервісного 

забезпечення дозвілля. 

Екскурсії, бесіди, концерти, 

уроки, консультації, дитяча 

анімація тощо. 
 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

1.Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: 

навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2005. - 410 с.  

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» для студентів денної та заочної 

форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа» 

3. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки 

та завдання для практичних і семінарських занять 

з дисципліни «Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства» для студентів денної 

та заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера 

обслуговування»  напряму підготовки 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

4.Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., 

Кухта, А.А. Управління виробничою 

інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

1997. – 208 с. 

 

Підготувати 

питання по темі №6 
8/8 год 

До 07 
травня 
2018 р. 
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13.
30

–14.
50 

 
Тема 7. Інформаційне 

забезпечення та системи 

зв’язку підприємства 

готельного і ресторанного 

господарства  

Організація 

інформаційного 

забезпечення та систем 

зв’язку. Можливості 

автоматизації 

інформаційного 

забезпечення підприємств 

готельного і ресторанного 

господарства. Інформаційні 

технології в готелях. 

Інформаційний центр у 

готелі. Інформаційні потоки 

в системі управління 

готелем. Переваги 

впровадження у діяльність 

готелю систем 

автоматизації управлінської 

діяльності. Сучасні системи 

Інтернет-бронювання. 

Програми для організації 

готельного і ресторанного 

господарства. 
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