
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 21 

Дата: 09.06.2022 

Тема: Поняття про  підприємства ресторанного господарства 

Мета: Охарактеризувати поняття про  підприємства ресторанного господарства; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

         Ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання 

капіталу, а з іншого – середовищем з високим ступенем конкурентності. У всьому 

цивілізованому світі це один із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому 

заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за 

пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Під час 

організації ресторанного бізнесу, як однієї з головних сфер гостинності, необхідно 

керуватися принципами культури сервісу: 

 гість – найважливіша фігура ресторанного бізнесу, не він залежить від закладу 

ресторанного господарства, а заклад залежить від нього; 

  гість – не перешкода, а сенс та мета роботи закладу ресторанного господарства, 

саме він робить послугу закладу, дозволяючи обслуговувати себе; 

  гість – складова частина закладу ресторанного господарства; задача закладу – 

виповнити бажання гостя з користю для нього і вигодою для себе. 

     Тому, найважливішою метою в ресторанному бізнесі є задоволення потреб гостей і 

тільки потім – збільшення прибутку. Велику роль в досягненні цієї мети відіграє 

обслуговуючий персонал, який безпосередньо працює з гостями закладу. До всіх 

працівників закладу ресторанного господарства висувається високий рівень вимог з точки 

зору професіоналізму, етики та естетики, культури обслуговування загалом. 

       Отже, успішна діяльність закладів ресторанного господарства залежить від того, як 

закладу вдасться залучити і втримати споживачів. Вирішення цього основного завдання 

залежить від багатьох складових, зокрема: меню, кухні, інтер’єру, рівня культури 

обслуговування, зовнішнього вигляду і поведінки персоналу закладу, тобто культури 

ресторанного сервісу загалом. 

 

Урок № 22 

Дата: 09.06.2022 

Тема: Поняття про  підприємства ресторанного господарства 

Мета: Охарактеризувати поняття про  підприємства ресторанного господарства; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

         Успіх ресторанної справи визначається здатністю задовольняти і передбачати потреби 

і очікування гостей. Протягом віків ресторанне господарство пройшло складний шлях від 

місць для організації харчування подорожуючих до створення потужних мереж ресторанів. 

       Ресторанне господарство (РГ) – це вид економічної діяльності суб'єктів господарської 

діяльності щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з 



організацією дозвілля або без нього. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність у 

ресторанному господарстві через підприємства (заклади) ресторанного господарства. 

       Заклад ресторанного господарства (ЗРГ) – це організаційноструктурна одиниця у 

сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: 

виробляє і (або) доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного 

виробництва й закупних товарів, а також надає послуги з організації дозвілля споживачів. 

      Підприємство ресторанного господарства – це заклад (сукупність закладів), який є 

самостійним суб'єктом господарювання, має права юридичної особи і здійснює свою 

діяльність з метою одержання прибутку. За умов жорсткої конкуренції заклади 

ресторанного господарства змушені впроваджувати інновації, шукати свою неповторну 

особливість, забезпечувати собі постійних гостей різного роду заохоченнями та 

підвищувати рівень сервісу. 

    Сучасна індустрія ресторанного бізнесу постійно поширюється та видозмінюється під 

впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. В якості сфери 

підприємницької діяльності РГ виконує соціальні (задоволення потреб споживачів) та 

економічні функції (підприємницька одиниця сфери обслуговування). 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке ресторанний бізнес? 

2. Що відносять до закладів ресторанного господарства?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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