
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Проектування готельно-ресторанного господарства» 

Метою вивчення навчальної дисципліни – є освоєння, розширення та поглиблення  

знань основних принципів проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, 

підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням проектних 

питань у сфері обслуговування. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Проектування готельно-ресторанного господарства» 

враховує взаємозв’язок  загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: 

«Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», 

«Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства»,  тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати: 

- особливості організації сервісного процесу у готельно-ресторанних комплексах; 

- особливості проектування приміщень громадського призначення у готелях; 

- основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельно-ресторанного господарства; 

- особливості проектування житлових побутових приміщень готелів; 

- основні етапи та відмінності у проектуванні виробничих, торгових, 

адміністративно-побутових, технічних і складських приміщень закладів 

ресторанного господарства; 

- організаційно-технологічні підходи до реконструкції об’єктів готельно-

ресторанного господарства. 

2. Вміти: 

- обґрунтовувати об’ємно-планувальні рішення об’єктів готельно-ресторанного 

господарства; 

- проектувати адміністративно-господарські приміщення готелів, приміщення 

громадського призначення в готелях; 

- застосовувати відповідний інструментарій управління проектами в діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства; 

- визначати доцільність впровадження проекту. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на бізнесовому 

рівні та управлінському рівні (проектування, аналіз, інвестиційна діяльність в галузі 

туризму). 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Теоретичні засади ТЕО об’єктів готельно-ресторанного господарства 

2. Основні нормативно-правові акти та організаційна структура діяльності 

суб’єктів готельно-ресторанного господарства 

3. Організація проектної діяльності, та порядок розроблення проектної 

документації 

4. Основи сіткового і календарного планування проектів 

5. Техніко-економічне обґрунтування проектів готельно-ресторанного 

господарства 

6. Теоретичні основи концепції розвитку суб’єктів готельно-ресторанного 

господарства 

7. Проектування приміщень готелю  

8. Проектування приміщень закладів ресторанного господарства 



9. Розроблення концептуальних архітектурних і дизайнерських проектів 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

10. Розміщення суб’єктів готельно-ресторанного господарства на земельній ділянці 

та інженерні системи забезпечення підприємств готельно-ресторанног 

господарства 

11. Планування колективу працівників готельно-ресторанного господарства для 

забезпечення діяльності  

12. Планування доходів і витрат в готельно-ресторанному господарстві 

13. Діагностика та прогнозування діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

14. Заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при проектуванні 

об’єктів готельно-ресторанного господарства 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

к.е.н., доц. Опанащук Юрій Якович, ukrhotelua@ukr.net 
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