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Силабус курсу ІСТОРІЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

2020-2021 навчального року 
 

Назва курсу Історія індустрії гостинності 
Адреса викладання курсу м. Львів, 79000 вул. П. Дорошенка 41. 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 Готельно-

ресторанна справа. 

Викладачі курсу Красько Анна Богданівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму 

Контактна інформація 

викладачів 
anna.khovalko@gmail.com,  http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-

anna-bohdanivna Львів, в. Дорошенка 41, каб. – 4а. 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати.  

 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna 

Інформація про курс Індустрія гостинності продовжує являтися ключовим елементом 

міжнародної туристичної індустрії. Саме по якості гостинності зазвичай 

турист робить висновок та ставить загальну оцінку якості туристичного 

обслуговування загалом. Разом із розвитком туризму в глобальному світі 

зростають вимоги до якісних знань в сфері гостинності, яка об’єднує все 

нові і нові елементи та види. Дана наукова дисципліна повинна 

забезпечити конкурентні переваги в необхідних знаннях майбутніх 

спеціалістів. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Історія індустрії туризму» є вибірковою дисципліною зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для освітньої програми 

бакалавр, яка викладається в 7 семестрі в обсязі 4 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є 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 вивчення дисципліни: 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. 

Література для вивчення 

дисципліни 
Базова:  

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

mailto:anna.khovalko@gmail.com
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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. Круль Г.Я. Основи готельної справи: навчальний посібник. К: 

Центр учбової літератури, 2011. 368 с. 

6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) 

: навч. посібник. –  2-е вид., перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 

2003. –436 с.: іл., картосхеми. 

7. Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : 

підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – Київ : 

Знання, 2011. – 366 с.  

8. Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку 

туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал Європейської 

економіки. – 2015. – Т. 14(3). – С. 273-284. 

9. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія і практика. навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с. 

10. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. 

К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

11. 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.  

12. 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. 

 

Тривалість курсу 120 год. 

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них: 

32 години лекцій, 

32 години семінарських/практичних занять. 

56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього 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; 
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- 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. 

Ключові слова Послуга, гостинність та індустрія гостинності, готельно-ресторанна 

сфера, засоби розміщення, заклади харчування, дестинація. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 

навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням програм мультимедійного 

забезпечення, проведення практично-семінарських робіт та консультації 

для кращого розуміння тем курсу «Історія індустрії гостинності». 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «ІСТОРІЯ 

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ»
 1
 

Підсумковий контроль, 

форма 
Залік в кінці 7 семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ туризму 

та його організації, з організації готельного і ресторанного господарства, 

що є достатнім для сприйняття категоріального апарату індустрії 

гостинності, розуміння його інструментарію та методології. 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів індустрії 

гостинності; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення.  
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За узгодження зі студентами та керівництвом вузу можливе відвідування 

конференцій та інших подій для практичного ознайомлення з 

інструментами індустрії гостинності. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу 

балів на семінарських заняття подається нижче 
2
. 

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

- практично-семінарські заняття – 50 балів;  

- два модульних контролі – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів –100. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
Питання до заліку. 

1. Основні аспекти понять: послуга, гостинність та індустрія 

гостинності, готельно-ресторанна сфера, засоби розміщення, 

заклади харчування, сегментація. 

2. Основи прояву гостинності. 

3. Фактори які впливають на формування індустрії гостинності 

4.  Історія індустрії гостинності, готельна індустрія та ресторанна 

індустрія. 

5. Взаємозв'язок та відмінності між індустрією гостинності, 

туристичною індустрією та готельною індустрією. 

6. Структура і особливості індустрії гостинності 

7. Історія найдавніших готелів 

8. Виникнення перших закладів харчування.  

9. Конкурентоздатність закладів ресторанного господарства, їх 

види.  

10. Концепція закладу, її структура. Розташування закладу 

ресторанного господарства. 

11. Компоненти міжнародної індустрії гостинності, їх структура і 

взаємозв’язок.  

12. Особливості міжнародних готельних мереж.  

13. Світовий досвід організації та управління у сфері гостинності. 

14. Історія готельної справи від середніх віків до ХІХ ст. 

15. Історія готельної справи в ХІХ-ХХ ст. 

16. Класифікація готелів за рівнем комфорту 

17. Основні критерії класифікації готелів 

18. Характеристики видів і типів готелів 

19. Змішані види засобів розміщення 

20. Міжнародна класифікація типів номерів у готелі 

21. Основні скорочення міжнародної класифікації номерів у готелі 
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22. Характеристика підприємств харчування туристів 

23. Аналіз технологій надання ресторанних послуг. 

24. Визначення якості наданих ресторанних послуг.  

25. Роль персоналу у забезпеченні якості туристичних послуг 

26. Теорія і практика управління якістю готельних послуг 

27. Споживачі в індустрії гостинності, їх типи. 

28.  Особливості індивідуального підходу до споживачів (гостей) 

закладів індустрії гостинності.  

29. Типи гостей за метою відвідування, за відвідуваністю, 

психологічними особливостями.  

30. Лояльні та критичні гості. Мотивації і бар’єри споживачів в 

індустрії гостинності.  

31. Якість послуг в індустрії гостинності, її критерії та компоненти. 

Базова, очікувана і бажана якість. 

32. Поняття готельні ланцюги.  

33. Основні готельні мережі світу.  

34. Історія появи перших готельних мереж.  

35. Аналіз діяльності міжнародних готельних ланцюгів в Україні та 

їх вплив на формування готельної індустрії. 

36. Особливості сучасного стану індустрії гостинності в Україні.  

37. Характеристика готелів та аналогічних закладів розміщення в 

регіоні.  

38. Характеристика  закладів харчування в регіоні.  

39. Оцінка діяльності регіональних санаторно-курортних 

(оздоровчих) закладів. 

40. Сучасні види закладів розміщення і харчування.  

41. Пріоритетні напрямки розвитку ринку послуг гостинності в 

Україні.  

42. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу.  

43. Обґрунтовування Програми розвитку індустрії гостинності в 

Україні. 

44. Готелі основних туристичних центрів України.  

45. Тенденції розвитку готельного господарства України. 

46. Місце ресторанного господарства в економіці України. 

47. Нормативне і організаційне забезпечення захисту прав 

споживачів в Україні.  

48. Основні статті Закону України «Про захист прав споживачів». 

Держспоживслужба.  

49. Основні права споживачів і способи їх захисту.  

50. Особливості захисту прав споживачів в індустрії гостинності. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди, письмовій. 
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2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Історія індустрії гостинності» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку. 

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) 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «ІСТОРІЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ» 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

1 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 1. Основні терміни і поняття. 

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. 

 

Лекційне / 

практичне 

заняття. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 1. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

2 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 2. Історія туризму та 

гостинності. 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 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1.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 

2.Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний 

інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир 

Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 

14(3). – С. 273-284. 

3.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

4.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. 

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. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент 

: навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 2. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 
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Кук. Розвиток туризму у першій 

половині XX ст. Розвиток туризму у 

другій половині XX ст. Основні етапи 

розвитку туризму в Україні.  

3 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 3. Науково-теоретичні основи 

організації індустрії гостинності. 

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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1.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 

2.Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний 

інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир 

Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 

14(3). – С. 273-284. 

3.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

4.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. 

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. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент 

: навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 3. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

4 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 4. Історія розвитку закладів 

ресторанного господарства. Місце 

ресторанного господарства в індустрії 

гостинності. Виникнення перших 

закладів харчування. 

Конкурентоздатність закладів 

ресторанного господарства, їх види. 

Концепція закладу, її структура. 

Розташування закладу ресторанного 

господарства. 

 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 4. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

5 тиж. 
10.10–1130 

Тема 5. Основні етапи становлення і Лекційне / 1. Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : Підготувати Один 
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1150–1310 

 
розвитку індустрії гостинності. Історія 

найдавніших готелів. Розвиток 

готельної справи від середніх віків до 

ХІХ ст. Розвиток готельної справи в 

ХІХ-ХХ ст. 

 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

питання  

по темі № 5. 

2/2 год. 

тиждень 

6 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 6. Світовий досвід 

функціонування готельної індустрії. 

Компоненти міжнародної індустрії 

гостинності, їх структура і 

взаємозв’язок.  Особливості 

міжнародних готельних мереж. 

Світовий досвід організації та 

управління у сфері гостинності. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 6. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

7 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 7. Особливості прояву 

гостинності у засобах розміщення. 

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». 

 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с.. 

Підготувати 

питання  

по темі № 7. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

8 тиж. 
10.10–1130 

Тема 8. Особливості та класифікація 

споживачів. Якість послуг індустрії 

Лекційне / 

семінарське 

1.Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : 

для студ. 1 курсу всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 

Підготувати 

питання  

Один 

тиждень 
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1150–1310 

 

 

гостинності. 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. 

 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

– «Готельно-ресторанна», 6.030601 –«Менеджмент» / О. 

М. Кравець ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 

ХНАМГ, 2011. – 99 c.46 

2.Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний 

інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир 

Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 

14(3). – С. 273-284. 

3.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

4.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. 

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. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент 

: навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 348с.. 

по темі № 8. 

2/2 год. 

9 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 9. Сучасний стан і тенденції 

розвитку індустрії гостинності в 

Україні. 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. 

 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1.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 

2.Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний 

інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир 

Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 

14(3). – С. 273-284. 

3.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

4.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. 

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. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. 

Підготувати 

питання  

по темі № 9. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 
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Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 

348с. 

10 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 10. Сучасний стан готельно-

ресторанного господарства України: 

регіональний аспект. 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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1.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 

2.Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний 

інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир 

Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 

14(3). – С. 273-284. 

3.Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

4.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. 

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. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. 

Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 

348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 10. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

11 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 11. Міжнародні готельні 

ланцюги в Україні. 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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 11. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 
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12 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 12. Стратегія розвитку індустрії 

гостинності в Україні. 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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 12. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

13 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 13. Пріоритетні напрямки 

розвитку індустрії гостинності в 

Україні. 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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 13. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

14 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

Тема 14. Особливості розвитку 

готельного господарства в Україні та 

світі. Тенденції розвитку світового 

готельного господарства. Міжнародні 

готельні ланцюги. Характеристика 

найвідоміших готелів світу. Готелі 

основних туристичних центрів України. 

Тенденції розвитку готельного 

господарства України. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 14. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 



 14 

 

15 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 15. Ресторанне господарство в 

економіці держави та регіону. 

Інновації в індустрії гостинності. 

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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 15. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 

16 тиж. 
10.10–1130 

1150–1310 

 

 

Тема 16 Захист прав споживачів в 

індустрії гостинності. 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. 

Лекційне / 

семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. 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 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.  

3. 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. 

4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : 

менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. 

– Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. 

Підготувати 

питання  

по темі № 16. 

2/2 год. 

Один 

тиждень 


