
 
 



 
 
 
 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4  

Галузь знань 
24 « Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 
 

Модулів – 2 

Спеціальність 
241 

«Готельно-
ресторанна 

справа» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 

4-й 4-й 
Курсова робота - 
немає 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 120 

7-й 8-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: «бакалавр» 
 

32 год. 12 год. 
Практичні, семінарські 

32 год. 12 год. 
Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

56 год. 96 год. 
Індивідуальні завдання 

Вид контролю: залік 

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

для денної форми навчання – 64/56 
для заочної форми навчання – 24/96 

 

 
 



2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами 

розвитку індустрії гостинності, передумовами, що призвели до формування 
наукової основи виникнення індустрії гостинності. А також формування у 
студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно основ організації 
індустрії гостинності на світовому, національному та регіональному рівнях.  

Завдання курсу:  
- ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом індустрії 

гостинності, історичним розвитком підприємств гостинності; 
- засвоєння історичних етапів становлення індустрії гостинності; 
- ознайомлення з сучасними тенденції та станом сфери готельно-

ресторанного бізнесу; 
- формування навичок роботи з літературними джерелами й 

нормативно-правовими матеріалами по державному регулюванню 
готельно-ресторанної справи. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
 знати:  

- понятійний апарат індустрії гостинності; 
- історичі етапи становлення індустрії гостинності;  
- історію появи перших готельних мереж; 
- типологію і класифікацію засобів розміщення туристів; 
- історію розвитку закладів ресторанного господарства; 
- компоненти міжнародної індустрії гостинності, їх структуру і 

взаємозв’язок; 
- основні тенденції в розвитку готельно-ресторанної індустрії; 
- послуги індустрії гостинності; 
- основні інновації в сучасній індустрії гостинності; 
- стратегію розвитку індустрії гостинності в Україні і світі. 

     вміти:  
- володіти професійною термінологією і визначеннями, що 

використовуються під час надання послуг в індустрії гостинності; 
- застосовувати на практиці основні принципи та правила 

високоякісного обслуговування; 
- визначати підходи і манери обслуговування споживачів різних 

психологічних типів поведінки; 
- розробляти стандарти культури обслуговування в сфері готельно-

ресторанної справи. 
У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі фахові 

компетентності: 
- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, 

розуміти та поважати представників інших культур, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні професійних обов'язків;  

- володіти загальними принципами індивідуального підходу до 
споживачів (гостей) закладів індустрії гостинності, зокрема 
забезпечення належного рівня якості продукції та послуг.  



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  
Науково-теоретичні та методичні основи дослідження 

індустрії гостинності 
 

Тема 1.1. Основні терміни і поняття (2 год).  Вступ. Мета, об’єкт, 
предмет  навчального курсу та його структура. Зв'язок з іншими дисциплінами. 
Визначення основних понять: послуга, гостинність та індустрія гостинності, 
готельно-ресторанна сфера, засоби розміщення, заклади харчування, 
дестинація. Характеристика гостинності як соціально-культурного, історичного 
та економічного явища. Суть готельно-ресторанної послуги як складової сфери 
послуг. 

Тема 1.2. Історія туризму та гостинності (4 год.). Періодизація історії 
розвитку туризму. Перші морські експедиції давніх єгиптян та фінікійців. 
Внесок у розвиток сфери подорожей стародавніх полководців. Найвідоміші 
мандрівники стародавнього світу. Становлення індустрії гостинності в 
стародавньому світі. Основні види подорожей в епоху античності. Внесок у 
розвиток подорожей жителів Північної Європи в епоху раннього 
Середньовіччя. Розвиток паломництва в епоху Середньовіччя. Арабські 
мандрівники Середньовіччя. Особливості розвитку сфери туризму та індустрії 
гостинності на території Київської Русі. Епоха Великих географічних 
відкриттів та її значення для розвитку туризму. Роль «транспортної революції» 
у розвитку туризму в XIX-поч. XX ст. Становлення туроператорської 
діяльності. Томас Кук. Розвиток туризму у першій половині XX ст. Розвиток 
туризму у другій половині XX ст. Основні етапи розвитку туризму в Україні.  

Тема 1.3. Науково-теоретичні основи організації індустрії гостинності 
(2 год). Потреби людини та роль індустрії гостинності у їх задоволенні. Ієрархія 
та типологія потреб. Рекреація та її місце у житті людини. Структура часу 
життєдіяльності людини. Рекреологія та сервісологія як науки про рекреацію та 
сферу обслуговування, їх об’єкт, предмет та методи дослідження.  

Тема 1.4. Історія розвитку закладів ресторанного господарства. Місце 
ресторанного господарства в індустрії гостинності (2 год). Виникнення 
перших закладів харчування. Конкурентоздатність закладів ресторанного 
господарства, їх види. Концепція закладу, її структура. Розташування закладу 
ресторанного господарства. 

Тема 1.5. Основні етапи становлення і розвитку індустрії гостинності 
(2 год.). Історія найдавніших готелів. Розвиток готельної справи від середніх 
віків до ХІХ ст. Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ ст. 

Тема 1.6. Світовий досвід функціонування готельної індустрії (2 год.). 
Компоненти міжнародної індустрії гостинності, їх структура і взаємозв’язок.  
Особливості міжнародних готельних мереж. Світовий досвід організації та 
управління у сфері гостинності. 

Тема 1.7. Особливості прояву гостинності у засобах розміщення  
(2 год). Поняття засобу розміщення. Типологія і класифікація засобів 
розміщення туристів. Колективні та індивідуальні засоби розміщення. 
Класифікація закладів розміщення за місцем розташування, видом, типом 



сервісу, місткістю, рівнем комфорту та ін. Готелі та аналогічні заклади 
розміщення, їх категоризація. Категоризація готелів за «зірковістю». 

Тема 1.8. Особливості та класифікація споживачів. Якість послуг 
індустрії гостинності (2 год). Споживачі в індустрії гостинності, їх типи. 
Особливості індивідуального підходу до споживачів (гостей) закладів індустрії 
гостинності. Типи гостей за метою відвідування, за відвідуваністю, 
психологічними особливостями. Лояльні та критичні гості. Мотивації і бар’єри 
споживачів в індустрії гостинності. Якість послуг в індустрії гостинності, її 
критерії та компоненти. Базова, очікувана і бажана якість. 
 
 

Змістовний модуль 2.  
Сучасний стан індустрії гостинності в Україні 

 
Тема 2.1. Сучасний стан і тенденції розвитку індустрії гостинності в 

Україні (2 год). Основні тенденції в розвитку готельно-ресторанної індустрії. 
Показники діяльності готельних закладів. Показники діяльності ресторанних 
закладів. Характеристика основних і додаткових послуг в готельній і 
ресторанній індустрії України. 

Тема 2.2. Сучасний стан готельно-ресторанного господарства 
України: регіональний аспект (2 год). Особливості сучасного стану індустрії 
гостинності в Україні. Характеристика готелів та аналогічних закладів 
розміщення в регіоні. Характеристика  закладів харчування в регіоні. Оцінка 
діяльності регіональних санаторно-курортних (оздоровчих) закладів. 

Тема 2.3. Міжнародні готельні ланцюги в Україні (2 год). Поняття 
готельні ланцюги. Основні готельні мережі світу. Історія появи перших 
готельних мереж. Аналіз діяльності міжнародних готельних ланцюгів в Україні 
та їх вплив на формування готельної індустрії. 

Тема 2.4. Стратегія розвитку індустрії гостинності в Україні (2 год.). 
Поняття стратегія розвитку індустрії гостинності в Україні. Сучасні підходи до 
розвитку готельно-ресторанної індустрії. Суть спеціалізації підприємств 
індустрії гостинності. Проектування розвитку мереж малих готельних 
підприємств. 

Тема 2.5. Пріоритетні напрямки розвитку індустрії гостинності в 
Україні (2 год). Сучасні види закладів розміщення і харчування. Пріоритетні 
напрямки розвитку ринку послуг гостинності в Україні. Проблеми і 
перспективи розвитку франчайзингу. Обґрунтовування Програми розвитку 
індустрії гостинності в Україні. 

Тема 2.6. Особливості розвитку готельного господарства в Україні та 
світі (2 год). Тенденції розвитку світового готельного господарства. 
Міжнародні готельні ланцюги. Характеристика найвідоміших готелів світу. 
Готелі основних туристичних центрів України. Тенденції розвитку готельного 
господарства України. 

Тема 2.7. Ресторанне господарство в економіці держави та регіону.  
Інновації в індустрії гостинності (2 год.). Місце ресторанного господарства в 
економіці України. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного 
господарства Львівської області. Просторовий розвиток ресторанного 



господарства. Поняття інновацій, їх види та поширення. Характеристика 
основних інновацій в сучасній індустрії гостинності. 

Тема 2.8. Захист прав споживачів в індустрії гостинності (2 год). 
Нормативне і організаційне забезпечення захисту прав споживачів в Україні. 
Основні статті Закону України «Про захист прав споживачів». 
Держспоживслужба. Основні права споживачів і способи їх захисту. 
Особливості захисту прав споживачів в індустрії гостинності. 
 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо- 
го 

у тому числі 
Усьо
-го 

у тому числі 
л п лаб Інд ср л п ла

б 
інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Науково-теоретичні та методичні основи дослідження 

 індустрії гостинності. 
Тема 1.1. Основні 
терміни і поняття. 

8 2 2   4 7 1 -   6 

Тема 1.2. Історія 
туризму та 
гостинності. 

8 2 2   4 8 2 -   6 

Тема 1.3. Науково-
теоретичні основи 
організації індустрії 
гостинності. 

8 2 2   4 7 1 -   6 

Тема 1.4. Історія 
розвитку закладів 
ресторанного 
господарства. Місце 
ресторанного 
господарства в 
індустрії гостинності. 

8 2 2   4 8 - 2   6 

Тема 1.5. Основні 
етапи становлення і 
розвитку індустрії 
гостинності. 

7 2 2   3 7 1 -   6 

Тема 1.6. Світовий 
досвід функціонування 
готельної індустрії. 

7 2 2   3 8 - 2   6 

Тема 1.7. Особливості 
прояву гостинності у 
засобах розміщення .  

7 2 2   3 8 - 2   6 

Тема 1.8. Особливості 
та класифікація 
споживачів. Якість 
послуг індустрії 
гостинності. 

7 2 2   3 7 1 -   6 

Разом – змістовний  
модуль 1 60 16 16   28 60 6 6   48 

 
Змістовний модуль 2.  

Сучасний стан індустрії гостинності в Україні 



Тема 2.1. Сучасний 
стан і тенденції 
розвитку індустрії 
гостинності в Україні. 

8 2 2   4 7 1 -   6 

Тема 2.2. Сучасний 
стан готельно-
ресторанного 
господарства 
України: 
регіональний аспект. 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 2.3. Міжнародні 
готельні ланцюги в 
Україні. 

8 2 2   4 7 1 -   6 

Тема 2.4. Стратегія 
розвитку індустрії 
гостинності в Україні. 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 2.5. Пріоритетні 
напрямки розвитку 
індустрії гостинності 
в Україні. 

7 2 2   3 7 1 -   6 

Тема 2.6.  
Особливості розвитку 
готельного 
господарства в 
Україні та світі. 

7 2 2   3 8 - 2   6 

Тема 2.7. Ресторанне 
господарство в 
економіці держави та 
регіону.  
Інновації в індустрії 
гостинності. 

7 2 2   3 8 - 2   6 

Тема 2.8. Захист прав 
споживачів в 
індустрії гостинності. 

7 2 2   3 7 1 -   6 

Разом – змістовний  
модуль 2 60 16 16   28 60 6 6   48 

Усього годин  120 32 32   56 120 12 12   96 
 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Історія туризму та гостинності 2 1 

2. 
Науково-теоретичні основи організації індустрії 
гостинності. 

2 1 

3. Історія розвитку закладів ресторанного господарства. 2 1 



Місце ресторанного господарства в індустрії 
гостинності 

4. 
Основні етапи становлення і розвитку індустрії 
гостинності. 

2 1 

5. Світовий досвід функціонування готельної індустрії. 2 1 
6. Особливості прояву гостинності у засобах розміщення. 2 1 

7. 
Сучасний стан і тенденції розвитку індустрії 
гостинності в Україні. 

2 - 

8. 
Сучасний стан готельно-ресторанного господарства 
України: регіональний аспект. 

2 1 

9. Міжнародні готельні ланцюги в Україні. 2 1 
10. Стратегія розвитку індустрії гостинності в Україні. 2 1 

11. 
Пріоритетні напрямки розвитку індустрії гостинності в 
Україні. 

2 - 

12. 
Особливості розвитку готельного господарства в 
Україні та світі. 

2 1 

 Разом  24 10 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість  годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

  
1. Характеристика індустрії гостинності дестинації (за 

вибором). Завдання:  
1.Ознайомитися із структурою закладів індустрії гостинності.  
2.Охарактеризувати (усно) заклади розміщення, харчування, 
розваг та ін. місця проживання. 

2 1 

2. Основи професійної майстерності працівника індустрії 
гостинності. Завдання: 
1.Записати в зошит 3 риси, якими повинен володіти працівник 
індустрії гостинності (наприклад, адміністратор готелю). 
Пояснити свій вибір. 
2.Провести опитування групи і відібрати найважливіші риси. 
3.Зіграти рольову гру (спілкування адміністратора з гостем), в 
якій продемонструвати обрані риси, а також основні мотивації і 
бар’єри з боку клієнта. 

2 - 

3. Захист прав споживачів в індустрії гостинності.  
Завдання:  
1.Проаналізувати задані статті ЗУ «Про захист прав 
споживачів».  
2.Виділити незрозумілі фрагменти, навести приклади 
застосування на практиці проаналізованих статей.  
3.Розв’язати проблемні ситуації на основі статей ЗУ “Про захист 
прав споживачів».  
4.Визначити відповідальність за порушення різних прав 
споживача. 

2 1 

4. Характеристика однієї із інновацій в індустрії гостинності. 
Завдання:  
1.Підготувати мультимедійну презентацію та повідомлення про 

2 - 



одну із інновацій в сучасній індустрії гостинності.  
2.Захистити роботу. 

 Разом 8 2 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість  годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

  
1 Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. - - 
 Разом - - 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА  

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Основні терміни і поняття індустрії гостинності 4 6 

2. Історія туризму та гостинності 4 6 

3. 
Науково-теоретичні основи організації індустрії 
гостинності. 

4 6 

4. 
Історія розвитку закладів ресторанного господарства. 
Місце ресторанного господарства в індустрії 
гостинності 

4 6 

5. 
Основні етапи становлення і розвитку індустрії 
гостинності. 

3 6 

6. Світовий досвід функціонування готельної індустрії. 3 6 

7. Особливості прояву гостинності у засобах розміщення. 3 6 

8. 
Особливості та класифікація споживачів. Якість послуг 
індустрії гостинності. 

3 6 

9. 
Сучасний стан і тенденції розвитку індустрії 
гостинності в Україні. 

4 6 

10. 
Сучасний стан готельно-ресторанного господарства 
України: регіональний аспект. 

4 6 

11. Міжнародні готельні ланцюги в Україні. 4 6 

12. Стратегія розвитку індустрії гостинності в Україні. 4 6 

13. 
Пріоритетні напрямки розвитку індустрії гостинності в 
Україні. 

3 6 

14. 
Особливості розвитку готельного господарства в 
Україні та світі. 

3 6 

15. 
Ресторанне господарство в економіці держави та 
регіону. Інновації в індустрії гостинності. 

3 6 

16. Захист прав споживачів в індустрії гостинності. 3 6 

 Разом 56 96 



9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Навчальною програмою не передбачене. 

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, 
ілюстрація, демонстрація (у програмі PowerPoint). 

Семінарські заняття: доповідь, відповідь, дискусія, презентація 
результатів дослідження.  

 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль засвоєння навчального курсу включає: 
1. Поточний – здійснюється на практично-семінарських заняттях. За 

змістом він передбачає перевірку знань студентів з тем семінарських, 
практичних та лекційних занять та умінь самостійно опрацьовувати навчально-
методичну літературу по даній тематиці, а також виконувати завдання 
самостійної роботи. 

2. Підсумковий – отримані бали під час двох модульних контролей 
длдаються до балів отриманих на практично-семінарських заняттях, 
виставляється залік.  

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 
 

Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 М1 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 М2 100 

3 3 3 3 3 3 3 4 25 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

 
Т1, Т2 ... Т16 – теми практично-семінарських занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка ЕКТС 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно    
 
 

зараховано 

81-89 B  
добре 

71-80 C 

61-70 D  
задовільно 

51-60 E 

21-50 FX незадовільно не зараховано 

0-20 F 
незадовільно 

(без права перездачі) 
не зараховано 

(без права перездачі) 



13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Центр 
учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.  

2. Байлик С.І. Організація готельного господарства: підручник / С.І. 
Байлик, І.М. Писаревський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2015. – 329 с.  

3. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: 
3б. наук. праць. - К., 2001. - 238 с. 

4. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-
ресторанному господарстві: підруч. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 
2018. 487 с.  

5. Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : для студ. 1 
курсу всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 – «Готельно-
ресторанна», 6.030601 –«Менеджмент» / О. М. Кравець ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 c.46 

6. Круль Г.Я. Основи готельної справи: навчальний посібник. К: Центр 
учбової літератури, 2011. 368 с. 

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : 
навч. посібник. –  2-е вид., перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –
436 с.: іл., картосхеми. 

8. Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / 
М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 
366 с.  

9. Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку 
туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал Європейської 
економіки. – 2015. – Т. 14(3). – С. 273-284. 

10. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія і практика. навч. посіб. 
Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с. 

11. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. К.: 
Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

12. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. 
Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 
літератури, 2013. – 304 с.  

13. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 
Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге 
вид. перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 
584 с. 

 
Допоміжна 

1. Завадинська, О. Ю. Організація ресторанного господарства за 
кордоном [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Завадинська, Т. Є. 
Литвиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 200 с. 



2. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В. 
Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 300 с.   

3. Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування 
міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та 
досвід. - 2013. - №12. - С.96-100. 

4. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу 
2003 года: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. 
наук: 11.00.02 / О.О. Любіцева. – К., 2003. – 29 с. 

5. Мельниченко О.А. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, 
необхідність державного регулювання / О.А.Мельниченко, Л.Ю. 
Величко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 
Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Ма¬гістр", 2015. - №4. - С.3-9. 

6. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: 
менеджмент: Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 348 
с. 

7. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: 
наук. праць. - К.: КНТЕУ, 2003. - 303 с. 

8. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів 
системи ГАТТ/СОТ. / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький, О.В. Оніщук та 
ін. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с. 

9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних 
комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). Серія 
«Гостинність»: посіб. К.: КУТЕП, 2004. 163 с. 

10. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах 
харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. - Львів: Афіша. 
2005. - 336 с. 

11. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 
комплексах. К.: Альтерпрес. 2009. 447 с. 

12. Ткаченко Т.І. та інші. Управління якістю послуг готелів: методологія 
та практика: монографія. К.: КНТЕУ, 2012. 728 с..   

13. Україна: конкурування в світовій економіці – Стратегії успіху / 
Агентство США з міжнародного розвитку USAID UKRANE. – К. : 
[б. в.], 2005. – 172 с.   

14. Устименко Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Устименко Л. М., 
Афанасьєв І. Ю. – К. : Аль- терпрес, 2005. – 320 с.  8. Холловей Дж. 
Туристический бизнес : пер. с 7-го анг. изд. / Холловей Дж., Тейлор 
Н. – К. : Знання, 2007. – 798 с.  

15. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./ За ред. проф.. 
В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. К.: 
Вища школа, 2001. 237 с. 

16. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / 
Школа І. М. – Чернівці : [б. в.], 2003. – 662 с.  10. Державна служба 
статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.   

 
 
 



Інформаційні ресурси 
1. Всесвітня Туристстична Організаціїя [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www2.unwto.org.. 
2. Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/ 
3. Все про туризм – туристична бібліотека. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.infotour.in.ua/. 
4. Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: www.mincult.gov.ua. 
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