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АНОТАЦІЯ

Вовк Валерії Сергіївни
«Спеціалізовані заклади харчування та їх роль в просуванні туристичного

продукту».
У роботі розглянуто теоретичні аспекти організації спеціалізованих 

закладів харчування та діяльності галузі ресторанного господарства в Україні, 
практичний досвід розвитку закладів харчування у країнах світу. 
Проаналізовано діяльність об’єктів ресторанного господарства в Україні та 
світі. Було запропоновано та розроблено ряд заходів для збільшення та 
приваблення відвідувачів. Також було розрахована ефективність цих
впроваджень для підвищення роботи ресторану.

Ключові слова: ресторан, ресторанне господарство, спеціалізовані заклади
харчування, туризм, обслуговування в ресторані, організація харчування



ABSTRACT

Vovk Valeriya Sergeevna
«Specialized institutions of power and their role in the promotion of the tourist
product»

The thesis deals with the theoretical aspects of the organization of the 
specialized public catering establishments and the industry of restaurant business in 
Ukraine and practical experience in the development of food establishments in the 
world. The activity of restaurant industry in Ukraine and the world is analyzed. A 
number of measures to increase and attract the visitors is proposed and developed. 
The effectiveness of these implementations to improve the operation of the restaurant 
is calculated.

Keywords: restaurant, restaurant management, specialized catering, tourism, 
restaurant service, catering.


