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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 24 
«Сфера 

обслуговування» Нормативна 
 

Напрям підготовки: 24 
«Сфера 

обслуговування» 
 

Модулів – 2 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування):  
Готельно-ресторанна 
справа 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 1-й 1-й 
Індивідуальних науково-
дослідних завдань –  Семестр 
Загальна кількість 
годин: 
Денна форма навчання – 
150; заочна форма 
навчання – 150. 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента –  

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

48 год.  16 год. 
Практичні, семінарські 
48 год.  16 год. 

Самостійна робота 
54 год. 118  год. 

Індивідуальні завдання: 0 
год. 

Вид контролю:  іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 64/36 
для заочної форми навчання – 21/79 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



4 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Результативність діяльності будь-якого підприємства і, в тому числі, 
підприємства готельного і ресторанного господарства, визначається не лише 
рівнем організації його основних виробничих процесів. В умовах подальшого 
вдосконалення технічної  бази виробництва все більшого значення набувають 
питання раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто 
розвитку інфраструктури підприємства. Необхідними умовами нормального 
перебігу виробничого процесу на підприємстві є: підтримання у робочому стані 
обладнання, машин та устаткування; інформаційне та кадрове забезпечення; 
своєчасне постачання сировини та матеріалів; забезпечення електроенергією, 
теплопостачанням; виконання транспортних операцій тощо. У зв‘язку з цим 
фахова підготовка студентів передбачає поглиблене вивчення питань організації 
діяльності інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і ресторанного 
господарства.  

Мета навчальної дисципліни «Інфраструктура готельного і ресторанного 
господарства» – надати студентам належні теоретичні знання щодо основ 
організації інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і ресторанного 
господарства та розвинути практичні навички вирішення задач оптимізації 
забезпечення виробництва необхідними ресурсами, обґрунтування вибору 
постачальників, організації транспортних та складських процесів тощо.  

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій інфраструктури 
готельного і ресторанного господарства; опанування методологічного апарату 
організації інфраструктури готельних та ресторанних закладів, набуття здібностей 
до творчого пошуку напрямів її удосконалення. 

Предметом дисципліни «Інфраструктура готельного і ресторанного 
господарства» є  загальні закономірності розвитку елементів інфраструктури 
готельного і ресторанного господарства в ринкових умовах, формування та 
функціонування інфраструктури  підприємства. 

В результаті виконання завдань студент повинен набути навичок щодо 
вибору раціонального складу інфраструктури підприємства та оцінки різних видів 
діяльності цієї сфери, а також вміти використовувати їх у практичній діяльності 
підприємств готельного і ресторанного господарства.  

 В результаті вивчення дисципліни "Інфраструктура готельного і 
ресторанного господарства" студенти повинні: 

 - знати сутність поняття інфраструктури, його теоретичні основи, 
розрізняти поняття інфраструктури економіки, ринку, товарного ринку та 
конкретного підприємства, знати сутність та елементи інфраструктури 
підприємства готельного і ресторанного господарства, їх функції;  
Згідно ОП - приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових підходів та методів прогнозування; проєктувати 
процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) 
готельно-ресторанного  та рекреаційного господарства; демонструвати соціальну 
відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень. 

 - вміти організувати та контролювати постачання продовольчих товарів та 
матеріально-технічного забезпечення на підприємстві готельного і ресторанного 
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господарства, вміти організувати та контролювати транспортне та складське, 
інженерно-технічне, ремонтне, енергетичне забезпечення підприємства; 

- знати особливості кадрового забезпечення готельного і ресторанного 
господарства, вміти визначити кількість необхідного персоналу; 

 - вміти організовувати процеси розміщення, прийому та обслуговування 
підприємства готельного і ресторанного господарствами, інформаційне 
забезпечення та системи зв’язку,  мати навички організації сервісного дозвілля, 
додаткових послуг; господарства, інформаційні технології в готельному і 
ресторанному бізнесі тощо.  
Компетентності : здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, 
формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 
здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу. 

ЗК. Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, культурні,  наукові  цінності 
і  досягнення  суспільства  на основі  розуміння  історії  та  закономірностей  
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб 
життя; здатність   вчитися і   оволодівати сучасними знаннями. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Програма дисципліни побудована так, щоб у результаті вивчення 
теоретичного матеріалу і виконання практичних та індивідуальних завдань 
студенти могли розв’язувати як навчальні задачі, так і конкретні ситуації у 
практичній діяльності. Застосовувати вивчений матеріал для вирішення 
практичних задач власного бізнесу, використати набутті знання і вміння для 
розширення сфери діяльності та збільшення прибутку. 

Змістовий модуль 1. Сутність та елементи інфраструктури 

Тема 1. Суть та зміст поняття інфраструктури. Сутність та елементи 

інфраструктури підприємства готельного і ресторанного господарства. 

Роль інфраструктури у розвитку економіки. Поняття та елементи 
інфраструктури комплексу економіки, ринку, товарного ринку. Складові елементи 
та функції інфраструктури підприємства. Сутність інфраструктури готельного і 
ресторанного господарства. Класифікація будівель готельного і ресторанного 
господарства. Елементи виробничої інфраструктури підприємства готельного і 
ресторанного господарства. Класифікація закладів ресторанного господарства. 
Класифікація закладів готельного господарства. Основні напрями і ефективність 
розвитку  виробничої інфраструктури підприємства готельного і ресторанного 
господарства. 

Тема 2. Організація постачання продовольчих товарів та матеріально-

технічного забезпечення на підприємстві готельного і ресторанного 

господарства  

Сутність, мета та завдання організації постачання матеріальних ресурсів на 
підприємства. Процес організації продовольчого та матеріально-технічного 



6 

  

забезпечення підприємства готельного і ресторанного господарства. Сутність та 
методи управління товарними запасами на підприємствах готельного та 
ресторанного господарства. Особливості організації постачання у 
франчайзингових мережах. 

Змістовий модуль 2. Елементи інфраструктури підприємства 

готельного і ресторанного господарства 

Тема 3. Транспортне та складське забезпечення підприємства 

готельного і ресторанного господарства 

Логістика у системі підприємств готельного і ресторанного господарства. 
Транспортне та складське забезпечення підприємств готельного і ресторанного 
господарства. Сутність маршрутизації перевезень. Транспортні системи в готелі. 
Проблеми складського господарства на підприємствах готельного і ресторанного 
господарства. 

Тема 4. Інженерно-технічне, ремонтне та енергетичне забезпечення 

підприємства готельного і ресторанного господарства 

Інженерно-технічне та ремонтне забезпечення діяльності підприємств 
готельного і ресторанного господарства. Забезпечення підприємств готельного і 
ресторанного господарства енергетичними ресурсами. Водопостачання, 
теплопостачання і каналізаційні системи у готельно-ресторанному господарстві. 
Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Телефонний та внутрішній 
оперативний зв'язок. Система безпеки в готелі. Ефективність використання 
енергоресурсів на підприємстві. 

Тема 5. Кадрове забезпечення підприємства готельного і ресторанного 

господарства 

Особливості кадрового забезпечення готельного та ресторанного 
господарства. Організаційні структури  готельного та ресторанного господарства. 
Сутність та принципи формування системи кадрового забезпечення готельного і 
ресторанного господарства відповідно до західноєвропейських стандартів 
надання послуг. Кількісний та якісний склад персоналу готельного господарства в 
розрізі професійно-кваліфікаційних груп. Удосконалення системи підготовки і 
підвищення кваліфікації персоналу. Фактори впливу на вибір підходів до 
формування структури персоналу. Роль уніформи у сфері надання готельних та 
ресторанних послуг. Способи мотивації персоналу готельного і ресторанного 
господарства. 

Змістовий модуль 3. Обслуговування та сервіс підприємств в готельному 

і ресторанному господарстві 

Тема 6. Служби прийому та обслуговування підприємства готельного і 

ресторанного господарства, сервісне забезпечення дозвілля 

Організація роботи служби прийому. Служба управління номерним фондом. 
Адміністративна служба. Служба організації харчування. Відділ маркетингу. 
Гаражна служба. Допоміжні, додаткові служби. Способи організації сервісного 
забезпечення дозвілля. Екскурсії, бесіди, концерти, уроки, консультації, дитяча 
анімація тощо. 

Тема 7. Інформаційне забезпечення та системи зв’язку підприємства 

готельного і ресторанного господарства  
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Організація інформаційного забезпечення та систем зв’язку. Можливості 
автоматизації інформаційного забезпечення підприємств готельного і 
ресторанного господарства. Інформаційні технології в готелях. Інформаційний 
центр у готелі. Інформаційні потоки в системі управління готелем. Переваги 
впровадження у діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності. 
Сучасні системи Інтернет-бронювання. Програми для організації готельного і 
ресторанного господарства. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 
усьо
-го 

л п ла
б 

інд с.р. усьо
-го 

л п/с ін
д 

с.р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність та елементи інфраструктури 

Тема 1. Суть та зміст 
поняття інфраструктури. 
Сутність та елементи 
інфраструктури 
підприємства готельного і 
ресторанного господарства. 

6 6 6 - - 8 20 2 2 - 16 

Тема 2. Організація 
постачання продовольчих 
товарів та матеріально-
технічного забезпечення на 
підприємстві готельного і 
ресторанного господарства  

6 6 6 - - 8 22 2 2 - 18 

Разом за змістовим модулем 1 30 12 12 - - 16 42 4 4 - 34 
Змістовий модуль 2. Елементи інфраструктури підприємства готельного і 

ресторанного господарства 

Тема 3. Транспортне та 
складське забезпечення 
підприємства готельного і 
ресторанного господарства 

24 8 8 - - 8 20 2 2 - 16 

Тема 4. Інженерно-технічне, 
ремонтне та енергетичне 
забезпечення підприємства 
готельного і ресторанного 
господарства 

20 6 6 - - 8 20 2 2 - 16 

Тема 5. Кадрове 
забезпечення підприємства 
готельного і ресторанного 
господарства 

18 6 6 - - 6 22 2 2 - 18 
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Разом за змістовим модулем 2 66 20 20 - - 22 62 6 6 - 50 
Змістовий модуль 3.Обслуговування та сервіс підприємств в готельному і 

ресторанному господарстві 

Тема 6. Служби прийому та 
обслуговування 
підприємства готельного і 
ресторанного господарства, 
сервісне забезпечення 
дозвілля 

24 8 8 - - 8 20 2 2 - 16 

Тема 7. Інформаційне 
забезпечення та системи 
зв’язку підприємства 
готельного і ресторанного 
господарства 

24 8 8 - - 8 26 4 4 - 18 

Разом за змістовим модулем 3 42 16 16 - - 16 46 6 6 - 34 
Усього годин 150 48 48 - - 54 150 16 16 - 118 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарських занять не передбачено 
 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денне 

 
заочне 

 
1 Суть та зміст поняття інфраструктури. Сутність та 

елементи інфраструктури підприємства готельного і 
ресторанного господарства 

6  4 

2 Організація постачання продовольчих товарів та 
матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
готельного і ресторанного господарства. Рейтингова 
оцінка постачальників. 

6 2 

3 Транспортне та складське забезпечення підприємства 
готельного і ресторанного господарства. Розрахунок 
транспортних показників. Прийняття рішення щодо 
вибору перевізника за визначеними критеріями оцінки. 

6 2 

4 Інженерно-технічне, ремонтне та енергетичне 
забезпечення підприємства готельного і ресторанного 
господарства 

6 2 

5 Кадрове забезпечення підприємства готельного і 
ресторанного господарства. Визначення кількості 
торгового персоналу (портьє) у готелі. Планування 
доходу готелю «Червона Рута». 

8 2 

6 Служби прийому та обслуговування підприємства 
готельного і ресторанного господарства, сервісне 
забезпечення дозвілля. Організація автобусного туру до 

8 2 
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Будапешту. 
7 Інформаційне забезпечення та системи зв’язку 

підприємства готельного і ресторанного господарства  
8 2 

 Разом 48 16 
 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторних занять не передбачено 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денне заочне 

1. Суть та зміст поняття інфраструктури. Сутність та 
елементи інфраструктури підприємства готельного і 
ресторанного господарства. 

6 20 

2. Організація постачання продовольчих товарів та 
матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
готельного і ресторанного господарства 

8 20 

3. Транспортне та складське забезпечення підприємства 
готельного і ресторанного господарства 

8 20 

4. Інженерно-технічне, ремонтне та енергетичне забезпечення 
підприємства готельного і ресторанного господарства 

8 20 

5. Кадрове забезпечення підприємства готельного і 
ресторанного господарства 

8 20 

6.  Служби прийому та обслуговування підприємства 
готельного і ресторанного господарства, сервісне 
забезпечення дозвілля 

8 10 

7. Інформаційне забезпечення та системи зв’язку 
підприємства готельного і ресторанного господарства. 

8   8 

 Разом 54 118 
9. Індивідуальні завдання 

(не передбачено) 
 

10. Методи навчання 

Методи лекційних занять з дисципліни «Інфраструктура готельного і 
ресторанного господарства» передбачають традиційні лекції, лекції-візуалізації. 

Виконання навчальних завдань на практичних заняттях передбачає 
використання комп’ютерної техніки. 

Тестування на колоквіумах здійснюється за допомогою використання 
комп’ютерної техніки. 

11. Методи контролю 
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Важливою передумовою успішного засвоєння студентами теоретичних 
знань, умінь і набуття практичних навичок з курсу “Інфраструктура готельного і 
ресторанного господарства” є наполеглива, ритмічна робота над навчальною 
дисципліною протягом навчального семестру, своєчасне виконання ними усіх 
завдань, передбачених програмою. 

Кожен студент в процесі вивчення дисципліни повинен засвоїти теоретичні 
питання лекцій, семінарських та практичних занять, питання самостійного 
вивчення курсу, вміти розв’язувати комплекс практичних завдань і виробити 
певні навички науково-дослідної роботи. Цьому сприяє самоконтроль студента, 
поточний та підсумковий контроль з боку викладачів, що працюють з курсом 
“Інфраструктура готельного і ресторанного господарства”. 

Система поточного та підсумкового контролю передбачає: 
− опитування усне та письмове; 
− поточне тестування; 
− контрольні роботи за змістовими модулями; 
− колоквіуми за підсумками модулів; 
− захист рефератів. 
 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т.1 Т.2 Т.3 МКР -1 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 МКР-2 100 
10 10 10 20 8 8 7 7 20 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
МКР – модульна контрольна робота 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий  
модуль 2 

Змістовий  
модуль 3 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
7 7 7 7 7 7 8 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 81-89 добре  
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71-80 зараховано 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

13. Методичне забезпечення 

№ 
з/п 

Назва підручника Кількість 
примірни

ків 
1. Мальська М. П., Філь М. І. Методичні вказівки та завдання для 

практичних і семінарських занять з дисципліни «Інфраструктура 
готельного і ресторанного господарства» для студентів денної та 
заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера обслуговування»  
напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» 

електронний 
примірник 

2. Мальська М. П., Філь М. І. Коспект лекцій «Інфраструктура 
готельного і ресторанного господарства» для студентів денної та 
заочної форм навчання галузі знань  24  «Сфера обслуговування»  
напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» 

електронний 
примірник 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 
ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К. : Знання України, 
2002. - 352 с.  

2. Архіпов В. В. Ресторана справа : навчальний посібник / В .В. Архіпов, Т. В. 
Іванникова, А.В.Архіпова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384 c. 

3. Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник для студ. вузів 
. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. - 410 с.  

4. Комерційна діяльність: підручник / В.В. Апопій та ін. - К.: Знання, 2008. - 558 
с. 

5. Корягіна С.В.,Інфраструктура готельного і ресторанного господарства. 
Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять та 
самотсійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 
1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа» / Корягіна С.В., Дмитрів А.Я..- Львів : Видавництво ЛКА, 
2012.-80 с. 
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6. Прохоренко К.М. Інфраструктура товарного ринку. Завдання для практичних 
занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності “Маркетинг” / Прохоренко К.М., Корягіна С.В.  . — Львів: В-во 
ЛКА, 2006.-108 с. 

7. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навчальний посібник. - К.: 
Кондор, 2005. - 408 с.  [Ел. ресурс ] – Режим доступу :  
http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm. 

 
 

Допоміжна 

1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 
ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К. : Знання України, 
2002. - 352 с.  

2. Агеєва О.А. и др. Туризм и гостиничное хозяйство: Учеб. для вузов / Ассоц. 
авт. и издат. «Тандем». - М.: ЭКМОС, 2000. - 399 с. 

3. Акулич М. В. Исследование рынков в практике международного бизнеса // 
Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С.  94-108. 

4. Анисимов, В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации: 
Практическое пособие кадровика / Центр кадрологии и эффективного 
персонал-менеджмента. - М.: Экономика, 2003. -703 с. 

5. Архіпов В. В. Ресторана справа : навчальний посібник / В .В. Архіпов, Т. В. 
Іванникова, А.В.Архіпова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384 c. 

6. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: 
Учеб. пособие. - К.: Дакор, 2003. - 296 с.  

7. Байлик С. И. Гостиничное хойзяйство. Проблемы, перспективы, сертификация 
/ Байлик С. И. – К. : Дакор, 2006. – 288 с. 

8. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма : Учебное пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 176с. 

9. Балашова Е. Гостиничный бизнес: Как достичь безупречного сервиса. - М.: 
Вершина, 2005. - 176 с.  

10. Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., Кухта, А.А. Управління виробничою 
інфраструктурою. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. – 208 с. 

11. Бєлов, М.А., Павленко, І.А., Решетняк, Т.І., Оберемчук, В.Ф., Радукан, С.М. 
Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : КНЕУ, 
2003. – 112с. 

12. Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник для студ. вузів 
. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. - 410 с.  

13. Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-
культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 
развлекательные комплексы: Учеб.- метод, пособие / РАО; Москов. психолого-
соц. ин-т. - М.: МПСИ, 2004. - 559 с.  

14. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учеб.-практ. пособие. 
- Минск: БГЭУ. - 2000. - 100 с.  
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15. Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес / В. В. Бородина. - М.: 
Финансы и статистика, 2003. - 150 с. 

16. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Р. А. Браймер. 
– [пер. с англ.] — М. : Пресс, 2003. - 382 с. 

17. Василиса С. И. Организация и управление гостеприимством : монография / 
Василиса С. И. – Симф. : Таврия, 2004. – 160 с. 

18. Ветитнев, A.M. Маркетинг санаторно-курортных услуг. - М.: Медицина, 2001. 
- 224 с. 

19. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю. Ф. 
Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 352с.  

20. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю. Ф. Волков. – 
Ростов н/Дону : Феникс, 2003. – 384 с. 

21. Волков, Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. - 
386с. 

22. Волков, Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - М.: Феникс, 2003.-384 с. 
23. Воскресенский В. Ю. Международный туризм : Учебное пособие / В. Ю. 

Воскресенский. – [ 2-е изд., пере раб. и доп.] – М.: Юнити-Дана, 2008. – 463 с. 
24. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. - М., 

Ассоц. авт. и изд. «Тандем». - Изд-во ЭКМОС, 1998. - 352 с.  
25. Готелі та інші місця для тимчасового проживання : статистичний бюлетень / 

Державний комітет статистики України. – К. : Держкомстат України, 2010. – 
204 с. 

26. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навч. посіб. / 
Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. - К., 1999. 
– 76 с.  

27. Готельне обслуговування в готельних та туристичних комплексах / За ред. B. 
K. Федорченко. - Навч. посіб. - К., 1999. - 140 с.  

28. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: 
Центр навчальної літератури. – 2004. – 384 с. 

29. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. пособие 
для студ. вузов. - М.: Издат. центр «Академия», 2003.-224 с. 

30. Джозеф А. Мичелли Ritz-Carlton. Золотой стандарт гостиничного бизнеса 
нового тысячелетия. - М. : Дело и сервис, 2009. – 288 с. 

31. Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка - это просто / Дон Доумен, Делл 
Деннинсон, Маргарет Доумен. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 350 с. 

32. Европейский гостиничный маркетинг : Учеб. пособие для студ. / Е.Ю. 
Драгныш (пер. с англ.). - М. : Финансы и статистика, 2003. - 222 с. 

33. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / О. П. 
Ефимова, Н. А.Ефимова ; под ред. Н. И. Кабушкина. – М. : Новое знание, 2004. 
– 392 с. 

34. Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. - М.: Ось-89, 2001.-
288 с.  

35. Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг : Підручник. – К.: Знання, 2004. – 280с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
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Джерела Інтернет 

− http:// www.tourlib.net 
− http://www.gatt.org 
− http://www.ec.org 
− http://www.ukrdzi.com.ua 
− http://www.ukr.biz.net 
− http://www.ukrbusiness.com.ua 
− http://www.stat.lviv.ua 


