
Спеціальність Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма Готельно-ресторанна справа 
Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» у Мукачівському державному 

університеті було своєчасним, так як сфера обслуговування в області розвивається швидкими темпами і 

в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності в регіоні. У цих 

умовах зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, так як значна кількість готельно-ресторанних 

комплексів краю успішно відроджують свою діяльність і збільшують обсяги надання додаткових 

послуг. 

         Кафедра готельно-ресторанної справи є випусковою зі спеціальності «Готельна і ресторанна 

справа». Колектив кафедри готельно-ресторанної справи, який забезпечуватиме підготовку фахівців 

складається з 21 викладача, у т.ч. 8 – на постійній основі. 

          Перелік основних дисциплін фахової підготовки для студентів спеціальності 

«Готельна і ресторанна справа»: 
 Організація ресторанного 

господарства; 

 Технологія продукції 

ресторанного господарства; 

 Організація підприємницької 

діяльності в готельному 

господарстві; 

 Технологія продукції 

дієтичного та лікувально-

профілактичного призначення; 

 Дизайн об’єктів готельно-

ресторанного господарства; 

 Стандартизація, 

сертифікація, метрологія; 

 Організація готельного 

господарства; 

 Устаткування закладів 

готельно-ресторанного 

господарства; 

 Готельно-ресторанний бізнес 

регіону; 

   Барна справа; 

 Менеджмент готельно-ресторанного 

господарства, 

 Маркетинг готельного і ресторанного 

господарства; 

 Гігієна і санітарія в галузі; 

 Технологія напоїв;  

 Електронна комерція; 

 Кулінарне мистецтво; 

 Управління якістю продукції та послуг в 

готельно-ресторанному господарстві; 

 Проектування об’єктів готельно-

ресторанного господарства; 

 Економіка і ціноутворення у готельно-

ресторанному господарстві; 

 Моніторинг світового ринку готельних і 

ресторанних послуг; 

 Інноваційні технології в ресторанному, 

готельному господарстві та туризмі; 

 Управлінський облік в готельно-

ресторанному бізнесі. 

Для студентів університету кафедрою систематично організовуються майстер-класи фахівцями 

практиками. 

Наявна матеріально-технічна база (спеціалізовані лабораторії та кабінети) дає можливість в 

повному обсязі виконувати завдання навчальних програм і стандартів по викладанню дисциплін: 

 «Лабораторія технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)»,  

 «Лабораторія організації ресторанного обслуговування»,  

 «Лабораторія організації готельного обслуговування»,  

 «Лабораторія устаткування»,  

 «Кабінет проектування та інженерної графіки».  

Всі вони забезпечені необхідним матеріально-технічним оснащенням. 

Випускники спеціальності «Готельна і ресторанна справа» виконують  професійні функції за 

одним або кількома з видів і найменувань виробничо-економічної діяльності. 

Професійна діяльність випускника кафедри готельно-ресторанної справи полягає у: 

1. створенні підприємства готельного господарства, закладу ресторанного господарства і бізнес-

плануванні функціонування готельного і ресторанного підприємства на ринку; 

2. організації та управлінні діяльності щодо надання основних і додаткових видів послуг у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 

3. організації та управлінні виробництвом і обслуговуванням у закладах готельного і ресторанного 

господарства; 

4. забезпеченні охорони праці та техніки безпеки; 

5. управлінні маркетинговою діяльністю та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і 

конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу; 



6. опануванні діючої законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що 

надають готельні та ресторанні послуги; 

7. архітектурному плануванні та інженерному проектуванні закладів готельного і ресторанного 

бізнесу; 

8. застосуванні інноваційних інформаційних технологій в роботі підприємств; 

9. досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного 

спрямування. 

Спеціалісти з готельної і ресторанної справи в майбутньому будуть очолювати роботу у готельних та 

туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях, флотелях), санаторно-

курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, в підприємствах 

ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати у їх структурних 

підрозділах. 

 

   

    

    

  


