
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 
Технології в ресторанному господарстві та 
готельної і ресторанної справи
Протокол № 9 від  « 06 »  грудня 2016
Зав. кафедри

Никифоров Р.П.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

10Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

Організація готельного господарства

Попова С.Ю. 



1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов'язкова 
Семестр 6
Кількість кредитів  10
Загальна кількість годин 300
Кількість модулів 2
Лекції, годин 56
Практичні/ семінарські, годин 84
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 160
Тижневих годин для денної форми навчання: 20
аудиторних 9
самостійної роботи студента 11
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів теоретичних основ організації функціону-
вання підприємства готельного господарства на ринку, сприйнятті ними готельного 
господарства як невідємної частини сфери туризму України, яка набуває все біль-
шого значення в економічному житті країни. Практичне застосування набутих тео-
ретичних знань допоможе студентам оволодіти навичками організації підприємств 
готельного господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку 
готельних послуг.

Завдання – надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь з орга-
нізації трудового процесу в готельних підприємствах, виходячи з принципів раціо-
нальної організації праці відповідно до законодавства та специфіки праці в готель-
ному господарстві України.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Розвиток та нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні
Тема 1. Розвиток готельного господар-
ства в Україні 14 2 4 8

Тема 2. Нормативно-правова база діяль-
ності під-приємств готельного господар-
ства в Україні

16 4 4 8

Тема 3. Основні міжнародні документи
щодо  діяльності підприємств готельного
господарства

14 2 4 8

Разом за змістовним модулем 1: 44 8 12 24

Змістовий модуль 2. Засоби розміщення: класифікація, типологія, спеціалізації підприємств. 
Об’єднання готелів

Тема 1. Класифікація, типологія та
вимоги до засобів розміщення в Україні 16 4 4 8

Тема 2. Класифікація готелів в Україні за 
рівнем комфорту 14 2 4 8

Тема 3. Спеціалізації готелів 14 2 4 8
Тема 4. Готелі в системі клубного відпо-
чинку. Таймшер 16 4 4 8

Тема 5. Міжнародні готельні мережі 14 2 4 8
Разом за змістовним модулем 2: 74 14 20 40

Змістовий модуль 3. Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю
Тема 1. Бронювання номерів 14 2 4 8
Тема 2. Реєстрація клієнта 14 2 4 8
Тема 3. Обслуговування гостей під час 
проживання у готелі 16 4 4 8

Тема 4. Забезпечення безпеки в готелі 14 2 4 8
Тема 5. Виписування з номера і від'їзд 
гостя 12 2 4 6

Тема 6. АСУ. Автоматизація гостьового
циклу за допомогою програмного комп-
лексу «Парус - Готельне гос-подарство»

24 6 8 10

Разом за змістовним модулем 3: 94 18 28 48

Модуль 2
Змістовий модуль 4. Організація надання послуг харчування у готелі

Тема 1. Особливості функціонування 
служби харчування 16 4 4 8

Тема 2. Організація надання послуг хар-
чування у номерах готелю 14 2 4 8

Тема 3. Особливості надання послуг хар-
чування окремим контингентам у готелі 14 2 4 8

Разом за змістовним модулем 4: 44 8 12 24

Змістовий модуль 5. Організація праці в готельному підприємстві
Тема 1. Основи організації праці у готелі 14 2 4 8



Тема 2. Посадові інструкції персоналу
готельно-ресторанних підприємств 16 4 4 8

Тема 3. Тенденції розвитку ринку праці
індустрії гостинності 14 2 4 8

Разом за змістовним модулем 5: 44 8 12 24
Усього годин 300 56 84 160

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Особливості розвитку готельного господарства України в різних 
регіонах 2

2 Спеціалізації готелів в різних регіонах України 2
3 Спеціалізації готелів за кордоном 2

4 Проблеми та перспективи розвитку клубного відпочинку в різних 
країнах 2

5 Проблеми та перспективи розвитку клубного відпочинку в Україні 4

6 Історія створення та розвиток найбільш відомих готельних 
ланцюгів 4

7 Особливості надання основних і додаткових послуг під час прожи-
вання залежно від категорії і спеціалізації готелю 4

8 Послуги клінінгових компаній в готельних підприємствах 4
9 Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю 10

10 АСУ. Автоматизація гостьового циклу за допомогою програмного 
комплексу «Парус - Готельне гос-подарство» 10

11 Організація надання послуг харчування у готелі 20
12  Організація праці в готельному підприємстві 20

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей, презентацій за обраною темою.
3 Дослідження спеціалізації готелів в різних регіонах України
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Розвиток та нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні

Тема 1. Розвиток 
готельного госпо-
дарства в Україні

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Розвиток 
готельного господарства в Україні» та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань заняття. 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 2. 
Нормативно-пра-
вова база діяльно-
сті під-приємств 
готельного госпо-
дарства в Україні 

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Нормативно-правова база діяльності під-приємств 
готельного господарства в Україні» 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 3. Основні 
міжнародні доку-
менти щодо  діяль-
ності підприємств 

готельного 
господарства

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Основні 
міжнародні документи щодо  діяльності підприємств 
готельного господарства» 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Змістовий модуль 2. Засоби розміщення: класифікація, типологія, спеціалізації підприємств. 
Об’єднання готелів

Тема 1. 
Класифікація, 
типологія та 

вимоги до засобів 
розміщення в 

Україні 

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Класифікація, типологія та вимоги до засобів розмі-
щення в Україні» 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Тема 2. 
Класифікація готе-
лів в Україні за 
рівнем комфорту 

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Класифікація готелів в Україні за рівнем комфорту». 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 3. 
Спеціалізації 

готелів 8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Спеціалізації готелів»

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 4. 
Готелі в системі 
клубного відпо-
чинку. Тайм

8
Опрацювання конспекту лекцій за темою:  
«Готелі в системі клубного відпочинку. Таймшер» 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 5. 
Міжнародні 
готельні 

мережішер 
8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Міжнародні 
готельні мережі» 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Змістовний модуль 3. Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю

Тема 1. 
Бронювання 
номерів

8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Бронювання 
номерів»

естування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 2. Реєстрація 
клієнта 8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Реєстрація 

клієнта»

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 3. 
Обслуговування 
гостей під час про-
живання у готелі

8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Обслуговування гостей під час проживання у готелі»

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 4. 
Забезпечення без-
пеки в готелі

8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Забезпечення безпеки в готелі»

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 5. 
Виписування з 
номера і від'їзд 

гостя
6

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Виписування з номера і від'їзд гостя». 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 6. АСУ. 
Автоматизація 

гостьового циклу 
за допомогою про-
грамного комп-
лексу «Парус - 
Готельне гос-
подарство»

10

Опрацювання конспекту лекцій за темою: 
«Автоматизація гостьового циклу за допомогою про-
грамного комплексу «Парус - Готельне гос-подарство»» 
 
Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Модуль 2

Змістовий модуль 4. Організація надання послуг харчування у готелі
Тема 1. 

Особливості функ-
ціонування 
служби 

харчування 

8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Особливості 
функціонування служби харчування" 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 2. 
Організація 

надання послуг 
харчування

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Організація 
надання послуг харчування у номерах готелю». 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 3. 
Особливості 

надання послуг 
харчування окре-
мим контингентам 
у готелівання у 
номерах готелю

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Особливості 
надання послуг харчування окремим контингентам у 
готелі» 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Змістовий модуль 5. Організація праці в готельному підприємстві

Тема 1. Основи 
організації праці у 

готелі
8 Опрацювання конспекту лекцій за темою: "Основи 

організації праці у готелі" 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 2. Посадові 
інструкції персо-
налу готельно-рес-

торанних 
підприємств

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Посадові 
інструкції персоналу готельно-ресторанних 
підприємств». 
 
Виконання індивідуального завдання. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 
обговорення 

індивідуального 
завдання.

Тема 3. Тенденції 
розвитку ринку 
праці індустрії 
гостинності

8

Опрацювання конспекту лекцій за темою: «Тенденції 
розвитку ринку праці індустрії гостинності". 
 
Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

7. Результати навчання

1
Знати основну нормативно-правову базу щодо діяльності підприємств готельного господар-
ства в Україні, основні міжнародні документи, державні та громадські органи регулювання 
туризму та готельного бізнесу в Україні

2 Знати і розуміти класифікацію та типологію засобів розміщення, класифікацію готелів за 
рівнем комфорту та особливості їх функціонування відповідно до спеціалізацій

3 Розуміти технологічний цикл обслуговування клієнта в готелі
4 Знати організацію прибиральних робіт в приміщеннях готельного підприємства
5 Знати склад служб в готельних підприємствах та їх функції
6 Знати організацію надання послуг харчування у готелях та інших засобах розміщення
7 Знати організацію праці в готельних підприємствах

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літера-
тури), виконання індивідуальних завдань.

9. Методи оцінювання
Екзамен 



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Розвиток та нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні

Тема 1. 2 2

Тема 2. 3 3

Тема 3. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 1

6 2 8

Змістовий модуль 2. Засоби розміщення: класифікація, типологія, спеціалізації підприємств. Об’єдн

Тема 1. 3 3

Тема 2. 2 2

Тема 3. 2 2

Тема 4. 2 2

Тема 5. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 2

4 6 2 12

Змістовий модуль 3. Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю

Тема 1. 2 2

Тема 2. 2 2

Тема 3. 2 2

Тема 4. 2 2

Тема 5. 3 3

Тема 6. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 3

8 3 3 14

Зазом за 
модулем 1 12 15 7 34

Модуль 2



Змістовий модуль 4. Організація надання послуг харчування у готелі

Тема 1. 2 2

Тема 2. 3 3

Тема 3. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 4

2 3 3 8

Змістовий модуль 5. Організація праці в готельному підприємстві

Тема 1. 2 2

Тема 2. 3 3

Тема 3. 3 3
Разом за 
змістовний 
модуль 5

2 3 3 8

Зазом за 
модулем 2 4 6 6 16

Разом 16 21 13 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Комплекти індивідуальних завдань



12. Рекомендована література

Основна

1

Електронний конспект лекцій з дисципліни «Організація готельного госпо-
дарства» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» ден. і заоч. форм навчання / С.Ю. Попова; Донец. нац. ун-т економіки
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. ТРГ та ГРС. -  Кривий Ріг:
ДонНУЕТ, 2015. – 220 с.

2

Організація готельного господарства : засоби діагностики знань для студ. 
напр. підг. 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. і заоч. форм нав-
чання / С.Ю. Попова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. ТРГ та ГРС. -  Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ, 2016. – 30 с.

3
Організація готельного господарства. Навч. посіб. для студ. напряму підго-
товки 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / С.В. Шепелєва, Г. В. Руденко. -
Донецьк : ДонНУЄТ, 2011. – 497 с.

4

Организация гостиничного хозяйства (часть 1). Курс лекций [Электронный 
ресурс] : для студ. 2 курса направления подготовки 6.140101 «Гостинично-
ресторанное дело» /  С. В. Шепелева; Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановського, Каф. орг. и упр. качеством ресторан. хоз. -
Донецк : ДонНУЕТ, 2008. - 263 с.

5

Організація готельного господарства : метод. вказівки до виконання домаш.
контр. роботи для студ. напряму підготов.  6.140101 заоч. форми навч. /  М-во 
освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла
Туган-Барановського, Каф. орг. і упр. якістю ресторан. госп-ва ; С. В. 
Шепелєва, Г. В.  Руденко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 33 с

6

Організація готельного господарства : метод. вказівки для проведення практ. 
заняття «Орг. робочих місць основ. працівників готел. комплексу» для студ. 
напряму підготовки  6.140101 ден. та заоч. форм навчання /  М-во освіти і
науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, каф. орг. і упр. якістю ресторан. госп-ва ; С. В. Шепелєва, О.
В. Куценко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 28 с

7

Організація готельного господарства : метод. вказівки до циклу практичних
занять на тему: «Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю за допо-
могою АСУ-модулю «Парус – готельне господарство» для студ. напрямку
підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм нав-
чання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 
М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва ; С.В. 
Шепелєва, О.В.  Куценко – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. –  47  с.

8

Організація готельного господарства: метод. вказівки для проведення практ. 
заняття «Трудові процеси та витрати робочого часу» для студ. напряму підго-
тов. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. і 
упр. якістю ресторан. госп-ва ; С. В. Шепелєва, О. В. Куценко. – Донецьк :
[ДонНУЕТ], 2009. –  64 с.

9

Організація готельного господарства: метод. вказівки для проведення практ.
заняття «Складання графіків роботи персоналу готелю» для студ. напряму
підготов. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. і 
упр. якістю ресторан. госп-ва ; С. В. Шепелєва, О. В. Куценко. – Донецьк : 
[ДонНУЕТ], 2009. –  18 с

10

Організація готельного господарства. Методичні вказівки для проведення
блоку практичних занять за темою «Розрахунок кількості робітників готель-
них підприємств» для студ. напряму підготов. 6.140101 ден. та заоч. форм
навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. і упр. якістю ресторан. госп-ва ; С. В. 
Шепелєва, Г. В. Руденко. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. –  26 с.
Організація готельного господарства. Методичні вказівки для проведення



Допоміжна 

1 Герасименко В. Г. Основи туристського бізнесу : навч. посібник. / В. Г. 
Герасименко. – Одеса : Чорномор’я, 1997. – 160 с. 

2 Гостиничная индустрия США в 2000 году: итоги лучше, чем прогнозы / 
Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2000. - № 3. – С. 57-60.

3 Гуляев В. Г. Новые информационные технологии в туризме / В. Г. Гуляев. – 
М.: ПРИОР, 1999. – 144 с. - Библиогр. в конце ст.

4
Зорин И. В. Энциклопедия туризма : Справочник / И. В. Зорин, В. А.
Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с. - Библиогр. с. :
354-358.

5
Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебное пособие. /
Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. - 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 216 с.
- Библиогр. в конце ст.

6 Квартальнов В.А. Иностранный туризм / В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и 
статистика, 1999. – 312 с. 

7

Ковалев С. Н. Гостиничный бизнес. Клас¬сификация гостиниц и стандарты
первоклассных отелей : учеб. пособие / С. Н. Ковалев, Г. Е. Чернов, А. Г. 
Попов. - Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб.: Изд-во С-
Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. – 111 с. - Библиогр. в конце 
ст.

8 Комплексная автоматизация гостини / Гостиничный и ресторанный бизнес. – 
2000. - № 3. – С. 43-44. 

9 Котлер Ф. Маркетинг, гостеприимство, туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д.
Мейкенз.  – М.: ЮНИТИ, 1998. – 760 с. - Библиогр. в конце ст.

10 Линн Ван Дер Ваген. Гостиничный бізнес : серия «Учебное посо¬бие» / Линн 
Ван Дер Ваген. – Ростов н/Д: Фенікс, 2001. – 416 с. - Библиогр. в конце ст.

11
Лук'янова Л.Г. Уніфіковані технології готельних послуг : Навч. Посіб. / За
ред.. проф. В. К. Федорченка; Л. Г.  Лук'янова, Т. Т. Дорошенко, І. М. Мініч. -
К.: Вища шк., 2001. – 237 с.: іл. - Библиогр. с. : 234 - 235.

12
Медлик С. Гостиничный бізнес : Учеб. для вузов. / С. Медлик, Х. Инграм. –
М.: Мунін Г. Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу  : навч. посібн. / 
Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко.  - К. : Кондор,   2008. -
460 с. - Библиогр. с. : 448 - 458.

13
Мусакин А. А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Советы владель-
цам и управляющим / А. А. Мусакин. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. ил. – 
(Серия «Начать и приуспеть») - Библиогр. с. : 315 - 317.

14
Нечаюк Л. І.  Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. / Л. І. Нечаюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2006 . -
348с. - Библиогр. у кінці ст.

15 Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник. 
- К. : Альтерпрес, 2009. - 447 с. : іл. - Библиогр. у кінці ст.

16
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства :
підручн. для ВУЗів / [Мазаракі А. А., Благополучна Н. П., Гайовий І. І. та ін.]
За ред. проф. Н. О. П’ятницької

Інформаційні ресурси 

1 Асоціація малих готелів та апартаментів України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: < www.smallhotels.com.ua >.

2 Всі готелі України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://
ukraina.turmir.com/ua cat 39.html>.

3 Статистична інформація. Туризм в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: < www.ukrstat.gov.ua >.



4
Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.
Нормативно-правова база [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <
www.kmu.gov.ua/control/npd/search >.


