
Львівський торговельно-економічний університет 

Запрошує на навчання за 

спеціальністю  

181 “Харчові технології” 

освітньо-професійною програмою 

 

“Технологія та організація 

ресторанного бізнесу” 
 

для здобуття освітнього рівня 

“Бакалавр” 

Кафедра харчових технологій 



Освітній рівень 
“Бакалавр” 

Галузь знань 

18 “Виробництво та 
технології” 

Спеціальність 

181 “Харчові 
технології” 

Освітньо-професійна програма 
“Технологія та організація 

ресторанного бізнесу” 

Термін 
навчання  

4 роки 



Необхідними програмними компетентностями  у сфері 
ресторанного бізнесу, здатних на високому професійному 
рівні виконувати виробничі, управлінські та організаційні 

завдання, забезпечувати здійснення 
виробничо-торговельної  та сервісної діяльностей 

Навиками щодо розроблення та впровадженя системи  
  управління якістю і безпечністю продукції галузі з основами 

НАССР 

 Творчими підходами до комплексного розв’язання складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем з урахуванням 
специфіки функціонування закладів ресторанного бізнесу 

Метою ОПП “Технологія та організація ресторанного 

бізнесу” є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців з технології та організації ресторанного бізнесу, які 

володіють: 



Конкурентними перевагами ОПП “Технологія та 
організація ресторанного бізнесу” є: 

Затребуваність фахівців ресторанного бізнесу ринком праці та перспективи для 
працевлаштування. 

Глибокі фахові знання з харчових і ресторанних технологій, організації 
виробничих, технологічних, сервісних та управлінських процесів роботи 

закладів ресторанного бізнесу. 

Максимальна індивідуалізація навчання. 

Широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування, які 
формують комплексні знання про основні засади створення, просування та 

реалізації проектів у закладах ресторанного бізнесу. 

Великий вибір баз практики у закладах ресторанного бізнесу України, 
Республіки Польща, Болгарія та Турецької Республіки. 

Формування професійних навичок шляхом участі у конкурсах, конференціях, 
олімпіадах, змаганнях та майстер-класах Всеукраїнського та Міжнародного рівня 

з отриманням сертифікатів. 



Кар’єрні 
можливості 
випускників 

ОПП 

Інженер-
технолог 

Керівник 
закладу 

ресторанного 
господарства 

(керуючий 
рестораном, 
кафе та ін.) 

Фахівець із 
ресторанної 

справи та 
обслуговування 

Керівник 
виробничих 
підрозділів у 

закладах 
ресторанного 
господарства, 

готелях та 
інших місцях 
розміщення 



Ресторанний бізнес розвивається динамічно та зростає 

випереджаючими темпами. Постійно відкриваються нові заклади, 

швидкими темпами колишні ринки перетворюються на модні 

гастропростори, з’являються нові формати підприємств 

ресторанного бізнесу, що зумовлює потребу у молодих, креативних, 

амбітних та кваліфікованих фахівців у сфері ресторанного бізнесу. 

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! 



Приймальна комісія 

м. Львів, вул. Туган- 

Барановського, 10, каб. 108 

тел.: (032) 275-68-66; (032) 295-81-17 

http://www.lute.lviv.ua/ 

e-mail: pk@lute.lviv.ua 

Факультет товарознавства, управління та 

сфери обслуговування 

м. Львів, вул.  У. Самчука, 9, каб. 212 

тел.: (032) 295-81-78; (032) 276-44-08 

http://fakultet.site/ 

https://www.facebook.com/ftuso 

e-mail: dekanat_tuso_denna@lute.lviv.ua 

Кафедра харчових технологій 

м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 308  

тел.: (032) 295-85-89 

https://www.facebook.com/harchovitehn 

e-mail: harchovi@lute.lviv.ua 

mailto:denna@lute.lviv.ua

