
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 9. 

«Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень  

Назва спеціальності / освітньо-

професійної програми 

241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-

ресторанна справа 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність   4/7 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів ЄКТС, 150 год. (лекції – 26 год., практичні – 

28 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни Єрко І.В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з таких дисциплін, як:, 

«Громадське будівництво», «Устаткування закладів 

готельно-ресторанного господарства», «Організація 

готельного господарства», «Організація 

ресторанного господарства» 

Що буде вивчатися - 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; 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни дає можливість набуття 

студентами теоретичних знань та практичних 

навичок щодо основних складових інфраструктури 

готельно-ресторанних господарств залежно від 

типів готелів та їх класу, а також формування 

системи знань щодо інфраструктури готельного та 

ресторанного господарства згідно з існуючим 

законодавством в умовах розвитку ринкової 

економіки з організації та функціонування 

підприємств, ознайомлення з реалізацією 

готельного та ресторанного господарства в Україні, 

в інших країнах з подальшим використанням цього 

досвіду в практичній діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати інфраструктурні складові готельно-

ресторанних комплексів;  

- ідентифікувати послуги, що надаються окремими 

інфраструктурними елементами готельно-



ресторанних комплексів;  

- оцінювати стан секторів індустрії гостинності в 

різних регіонах України; 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

– у результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти (слухачі) ознайомляться з основними 

нормативними документи, що регламентують 

розробку та експлуатацію інфраструктури сфери 

послуг; 

 – набудуть компетентностей з аналізу 

інфраструктури підприємств готельного та 

ресторанного господарства; – здобудуть навички 

використання методів аналізу та оцінки факторів, 

що впливають на формування відповідної 

інфраструктури; 

 – навчяться аналізувати територіальні особливості 

розміщення інфраструктури готельного та 

ресторанного господарства та вирішувати основні 

питання щодо надійності і безпечної експлуатації 

інфраструктури об'єктів готельно-ресторанного 

господарства 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни 

на вебсайті факультету 

(інституту) 

   https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 

 

 
 


