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ВСТУП 

 

Готельна індустрія є найважливішим елементом соціальної сфери, що 

відіграє велику роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і 

відповідно росту життєвого рівня населення.  

Розвиток туризму в світі на даний момент набув особливої 

актуальності. Значну увагу приділяють підвищенню інтенсивності в’їзного та 

внутрішнього туризму, які спрямовані на використання природного, 

рекреаційного, культурно-історичного потенціалу країни. Це, своєю чергою, 

потребує збалансованого розвитку матеріально-технічної бази для 

відпочинку. Одне з найбільш важливих місць займає готельне господарство, 

що потребує організації ефективного управління та встановлення тісних 

зв’язків із клієнтами. У зв’язку з цим навчальна дисципліна «Міжнародна 

готельна індустрія» охоплює організацію діяльності готелів, формування 

гостинної атмосфери, створення та просування туристичного продукту, 

організацію взаємозв’язків із туроператорами і турагентами. З огляду на 

різноманітні потреби людей, їх смаки, звички, національні особливості, 

рівень доходів, форми проведення дозвілля виникає необхідність формування  

настільки  ж  різноманітної  пропозиції  по  послугах  розміщення туристів. У 

ринковій економіці підприємства сфери готельного господарства постійно  

змушені  пристосовуватися  до вимог  споживачів, зростаючої конкуренції, 

боротися за якісний сервіс. Для формування стійких доходів готелі можуть 

використовувати різні конкурентні стратегії. Підготовка майбутніх 

менеджерів сфери готельного господарства має  бути  спрямована на  якісне  

фахове  навчання,  оволодіння професійними навичками у сфері 

обслуговування, формування управлінських компетенцій,  оволодіння  

методами  економічного аналізу та самостійного дослідження науково-

прикладних  проблем  розвитку  сфери  туризму  та рекреації. 



 

Мета проведення практичних занять з курсу «Міжнародна готельна 

індустрія» полягає у набутті студентами знань про функціонування готельної 

сфери, що є найпоширенішою базою розміщення в туризмі, формування в 

студентів цілісного уявлення про сучасний стан готельного бізнесу у світі, 

його особливості та пропозиції, а також специфіка функціонування у певних 

країнах світу та в Україні. А також, набуття навичок застосування отриманої 

інформації для подальшого створення ефективних турів та забезпечення 

ефективної діяльності в галузі міжнародної індустрії гостинності. 

Об’єктом вивчення є: теоретичні концепції здійснення міжнародної 

готельної індустрії,  практика її ведення. 

Предметом вивчення є: теоретичні методи та практичні прийоми 

ведення підприємництва в сфері індустрії гостинності, методи та способи 

ефективного застосування знань при розв’язанні практичних питань 

діяльності фірм даної галузі. 

Завдання, що мають бути вирішені у процесі проведення практичних 

занять з дисципліни: 

- набуття необхідних знань про міжнародний готельний бізнес в цілому; 

- засвоєння і розуміння основних понять і категорій готельної сфери; 

- розуміння специфіки розвитку готельної індустрії в різних регіонах і 

країнах;  

- вивчення особливостей готельної класифікації та визначення їх 

специфічних рис у різних країнах світу; 

- набуття практичних навичок визначення співвідношення між закладом 

розміщення і видом туру; 

- аналіз світового досвіду розвитку туристичного бізнесу та 

встановлення сучасних тенденцій розвитку туризму в тій чи іншій 

країні чи регіоні; 

- володіння навиками практичного моделювання, аналізування та 

вирішення конкретних ситуацій і задач, що випливають із 

запропонованих тем  лекційних занять. 



У процесі вивчення курсу і проведення практичних занять, студенти 

повинні: 

а) знати: 

- основні поняття і категорії якими оперує міжнародний готельний 

бізнес; 

- основні принципи готельної класифікації; основні підходи до 

організації і функціонування готелю; 

- основні готельні мережі, представлені на світовому туристичному 

ринку; 

- загальний перелік обов’язкових служб сучасного готелю; 

- специфічні риси і національні особливості готельної бази, притаманні 

окремим туристичним регіонам і країнам світу. 

б) вміти: 

- аналізувати світовий ринок готельних послуг і сучасні тенденції його 

розвитку; 

- визначати відмінності між різними категоріями готелів та певними 

послугами, що вони пропонують; 

- на основі аналізу різних видів спеціалізованих готелів та асортименту 

їхніх послуг, визначати який вид розміщення варто включати до 

певних турів, залежно від мети подорожі; 

- представити пропоновану певною країною готельну базу розміщення, 

виявляючи національні особливості певної країни та оригінальні 

пропозиції присутні в даній країні; 

- аналізувати динаміку і перспективи розвитку готельного бізнесу. 

 

Умовні позначення: 

МГІ – міжнародна готельна індустрія; 

СПіР – служба прийому і розміщення; 

АСУ – автоматизація системи управління. 



МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТТЯ №1 

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в умовах 

інтернаціоналізації та глобалізації світового економічного простору. 

Питання для обговорення: 

1.1. Поглиблення інтернаціоналізації сучасного ринкового простору. 

1.2. Глобалізація економічного розвитку. 

1.3. Нові атрибути міжнародного ринку. 

1.4. Розвиток міжнародної готельної індустрії в сучасних умовах 

глобалізації та інтернаціоналізації. 

 

Практичне завдання для вирішення: 

Завдання 1. Ви є менеджером СПіР готелю і Вам відомо, що концепція 

гостинності передбачає розробку стратегічних напрямів підвищення 

ефективності готельних послуг за допомогою технологічних прогнозів. 

Аналізуючи готельні технології, Ви виявили наявність технологічних 

розривів (ручні й автоматизовані технологічні процеси) у підрозділі, де Ви 

працюєте. Вам пропонується визначити:  

- які технологічні зрушення щодо комплексної автоматизації 

бронювання послуг можна запропонувати;  

- у чому полягає трансферт готельних технологій щодо Вашого 

підрозділу;  

- яким чином можна підвищити ефективність готельних послуг за 

допомогою технологічних прогнозів.  

Завдання 2. Вам, як майбутньому менеджеру, необхідно відповісти на 

таке запитання: у якому із готелів є необхідність у розробці спеціальних 

технологічних стандартів, що спрямовані на розробку концепції єдиної 

«готельної марки». Обґрунтуйте свою відповідь.  

Варіант 1. Готель «Корона» працює цілорічно і знаходиться в межах 

міста, орієнтований на обслуговування всіх верств населення. В останні п’ять 

років готель є лідером на ринку, не припускає змін в організації 



обслуговування й оптимістично прогнозує свою роботу в займаній ніші. 

Сервіс готелю якісний, користується довірою і попитом клієнтів. 

 Варіант 2. Готель «Маріон» працює два сезони, розташований у горах 

у живописній місцевості на туристичному маршруті в найбільш зручному 

місці відпочинку, орієнтований на обслуговування й забезпечення всім 

необхідним клієнтів з матеріальним достатком вище від середнього. 

Додаткова стратегія готелю на майбутні п’ять років – наближення послуг до 

споживача середнього достатку. Готель припускає понизити ціни на 

основний набір послуг і оптимістично прогнозує свою роботу в займаній 

ніші. 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Характерною рисою історичного розвитку інтернаціоналізації  є:  

а) кооперація 

б) концентрація 

в) спеціалізація  

г) усі варіанти вірні  

 

2. Інтернаціоналізація господарського життя почалася в добу:  

а) товарного виробництва 

б) машинного виробництва 

в) соціалізму  

г) капіталізму 

 

3. Визначальним фактором поглиблення інтернаціоналізації є:  

а) міжнародна торгівля 

б) міжнародний поділ праці 

в) капіталізація 

г) міжнародна валютно-фінансова система 

 

4. Як називається процес інтеграції економік двох і більше держав: 

а) інтеграція 

б) міжнародний бізнес  

в) глобалізація 



г) вільне підприємництво 

 

5. Як називається продукт, що продається без суттєвих відмінностей в усіх 

країнах: 

а) глобальний продукт  

б) національний продукт 

в) спеціалізований продукт 

г) універсальний продукт 

 

6. Сукупність ділових операцій, пов’язаних з перетинанням національних 

кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером 

технологій, інформації – це: 

а) глобальний бізнес 

б) міжнародний бізнес 

в) міжнародний маркетинг  

г) міжнаціональний бізнес 

 

7.  Розвиток економічної глобалізації розпочався у формі глобалізації: 

а) простої 

б) структурної 

в) млявоплинної 

г) поетапної 

 

8.  Процес формування елементів глобальної економіки пов’язаний із: 

а) збутом товарів на внутрішньому ринку і пошуком зовнішніх ринків 

б) виходом на світовий ринок через відсутність відповідних предметів і 

засобів в націона-льному господарстві 

в) інтернаціоналізацією господарського життя 

г) інтеграцією галузей економіки 

 

9. Найяскравішою формою прояву глобалізації в останні роки є: 

а) міжнарна торгівля товарами і послугами 

б) міжнародна НТ сфера 



в) міжнародний фінансовий і ринок трансакцій 

г) міжнародний валютний ринок 

 

10. Сучасною організаційною формою глобалізації є: 

а) акціонерні компанії 

б) холдингові компанії 

в) транснаціональні компанії  

г) всі відповіді вірні 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема 2. Міжнародні економічні зв’язки як форма підприємницької 

діяльності в готельній індустрії 

Питання для обговорення: 

2.1. Суть і мотиви здійснення  міжнародного підприємництва. 

2.2. Основні типи і види міжнародного підприємництва. 

2.3. Організація виробництва послуг та їх роль в сучасній економіці. 

2.4. Класифікація і загальна характеристика послуг. 

 

Практичне завдання для вирішення: 

Завдання 1. Актуальність концепції розробки уніфікованих (лат. unus - 

один, fasio - виконую; приведення до однаковості, до єдиної форми або 

системи) технологій готельних послуг визначається потребою формування 

нового ринку сфери послуг, детермінантом якої є гостинність. Ви є 

менеджером готелю і Вам відомо, що концепція технології гостинності 

означає орієнтацію на клієнта (гостя), урахування розвитку його потреб, 

визначення динаміки цін та створення комфортних умов розміщення. 

Запропонуйте складові розробки концепції уніфікованих технологій 

готельних послуг для готелю, де Ви працюєте. Визначте, які існують 

спеціальні технологічні стандарти, спрямовані на розробку єдиної «готельної 

марки». 

 Завдання 2. Ви є менеджером СПіР готелю і Вам необхідно у 

просторовій організації технологічного процесу у сфері надання готельних 

послуг визначити два види просторів: простір виробництва і простір 



споживання. Вам пропонується визначити:  

- що буде ядром просторової структури готелю;  

- які існують компоненти просторової структури, що відповідають 

обслуговуючому технологічному процесу і створюють додаткові умови 

комфорту в просторах споживання і виробництва;  

- який компонент просторової структури підтримує санітарні й 

інженерно-технічні умови в просторі споживання і виробництва. 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Надання великими компаніями малим фірмам випробуваних технологій, 

засобів індивідуалізації, товарних, рекламних послуг, запатентованої 

комерційної інформації – це: 

а) система франчайзингу 

б) стандарт обслуговування 

в) класифікація послуг 

г) немає правильної відповіді 

 

 2. У процесі класифікації послуг користуються різними критеріями, 

найпоширенішими серед яких є: 

а) роль у суспільстві та в інфраструктурі економіки 

б) місце послуги у суспільному виробництві 

в) всі відповіді вірні 

г) специфіка поняття «послуга» 

 

3. У процесі класифікації послуг користуються різними критеріями, 

найпоширенішими серед яких є: 

а) періодичність надання 

б) рівень комерціалізації послуг 

в) соціальний статус клієнтури 

г) всі відповіді вірні 

 

4. Незалежні готелі, що знаходяться у володінні, розпорядженні та 

користуванні власника: 

 



а) керовані самим власником 

б) готелі, які є повноправними членами ланцюгів 

в) готелі, керовані адміністрацією ланцюга 

г) всі відповіді вірні 

 

5. Готелі, що входять в готельні ланцюги (об’єднання) і різняться в 

залежності від умов входження в ці об’єднання: 

а) готелі, які є повноправними членами ланцюгів, об'єднаних спільною 

власністю власників, які здійснюють колективний бізнес 

б) готелі, керовані адміністрацією ланцюга - представниками власників 

в) керовані самим власником 

г) керовані за допомогою найманих спеціалістів-менеджерів 

 

6. Серед напрямів державної підтримки розвитку готельного господарства 

слід виділити: 

а) визначення і стимулювання пріоритетних напрямів розвитку готельного 

господарства 

б) підготовка нормативних актів, необхідних для формування ринкового 

механізму діяльності готельного господарства в межах загальної державної 

політики щодо розвитку сфери послуг 

в) стимулювання створення і розвитку малих готелів 

г) всі відповіді вірні 

 

7. Сертифікація – це: 

а) документальне підтвердження відповідності продукції визначеними 

вимогами, конкретними стандартами або технічними умовами 

б) документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на 

використання його протягом певного строку 

в) документ, що демонструє певний дозвіл 

г) всі відповіді вірні 

 

8. Організація готельного господарства здійснюється на підставі наступних 

нормативно-правових актів: 



а) закону України „Про туризм" 

б) ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності. Форма, розміри, 

технічні умови та правила застосування» 

в) ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення» 

г) всі відповіді вірні 

 

9. До основних заходів підтримки міжнародної готельної індустрії належать: 

а) допомога у виділенні земельних ділянок під забудову 

б) допомога у проведенні маркетингових досліджень; повернення 

капіталовкладень за завищеними кредитними ставками 

в) віднесення втрат початковій стадії проекту на період отримання прибутку 

від проекту  

г) всі відповіді вірні 

 

10. Другим шляхом задоволення потреб в інвестиціях у готельне 

господарство є: 

а) допомога у виділенні земельних ділянок під забудову 

б) є забезпечення рентабельної діяльності готелів і накопичення власних 

коштів для розвитку 

в) допомога у проведенні маркетингових досліджень 

г) повернення капіталовкладень за завищеними кредитними ставками 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

Тема 3. Теоретичні основи та особливості розвитку міжнародної 

готельної індустрії (МГІ) 

Питання для обговорення: 

3.1. Ключові поняття та особливості МГІ. 

3.2. Особливості розвитку світових готельних ланцюгів. Приклади досягнень 

найвідоміших готельєрів світу.  

3.3. Основні історичні періоди розвитку МГІ. 

3.4. Формування перших закладів гостинності в Україні. 

 

 



Практичне завдання для вирішення: 

Завдання 1. Ви є начальником або співробітником СПіР готелю. Перед 

Вами стоїть завдання відібрати майбутнього співробітника на посаду портьє. 

Вам пропонується визначити:  

- функціональні обов'язки цього співробітника;  

- якості та інші характеристики, які потрібно враховувати при відборі 

співробітників на цю посаду;  

- перелік питань, які необхідно ставити претендентам.  

 

Завдання 2. Ви є начальником або співробітником СПіР готелю. Перед 

Вами стоїть завдання відібрати майбутнього співробітника на посаду 

консьєржа. Вам пропонується визначити:  

- функціональні обов'язки цього співробітника;  

- якості та інші характеристики, які потрібно враховувати при відборі 

співробітників на цю посаду;  

- перелік питань, які необхідно ставити претендентам. 

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Економічна сутність готельної діяльності полягає в тому, що їй притаманний: 

а) матеріальний характер 

б) нематеріальний характер 

в) комплексний характер 

г) специфічний характер 

 

2. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів є: 

а) готовий продукт 

б) напівфабрикат 

в) пропозиція особливого виду послуг 

г) специфічний товар 

 

3. Об’єднання кількох готельних підприємств у колективний бізнес, що 

проводиться під єдиним керівництвом, у межах єдиної концепції просування 

продукту і під спільною торговою маркою – це: 



а) готельне об’єднання 

б) готельний ланцюг 

в) готельний бізнес 

г) готельний конгломерат 

 

4. Готелі в ланцюгах взаємодіють на основі відомої угоди: 

а) оферти 

б) іпотеки 

в) франчайзингу 

г) аутсорсингу 

 

5. На основі угоди франчайзингу  у складі ланцюга, крім повноправних членів 

беруть участь…. члени 

а) допоміжні  

б) основні  

в) асоційовані 

г) привілейовані  

 

6. Згідно з класифікацією, запропонованою Міжнародною готельною 

асоціацією (МГА), готельні ланцюги можна умовно поділити на: 

а) три категорії 

б) чотири категорії 

в) п’ять категорій 

г) шість категорій 

  

7. Перша модель, яка сформувалася у структурі управління готелями у світовій 

готельній індустрії – це модель… 

а) Кемонса Вілсона 

б) Цезаря Рітца 

в) Філіпа Котлера 

г) Джона Ме йнарда Кейнса 

 

8. Друга модель, яка сформувалася у структурі управління готелями у світовій 



готельній індустрії і на основі якої був побудований готельний ланцюг Holiday 

Inn – це модель… 

а) Кемонса Вілсона 

б) Цезаря Рітца 

в) Філіпа Котлера 

г) Джона Ме йнарда Кейнса 

 

9. Визначальною тенденцією розвитку світового готельного господарства 

залишається… 

а) централізація управління 

б) децентралізація управління 

в) концентрація управління 

г) стратегія управління 

 

10. Централізація управління в дрібних готельних ланцюгах відбувається 

інтенсивніше у 

а) дрібних готельних ланцюгах 

б) великих готельних ланцюгах 

в) комбінованих готельних ланцюгах 

г) спеціалізованих готельних ланцюгах. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

Тема 4. Типи, характеристика та класифікація підприємств у сфері 

міжнародної готельної індустрії 

Питання для обговорення: 

4.1. Чинники, що впливають на типізацію підприємств МГІ.  

4.2. Класифікація основних типів готелів у МГІ. 

4.3. Критерії класифікації готелів за рівнем комфорту.  Визначення зірковості 

готелю у МГІ. 

4.4. Забезпечення системи сервісу у МГІ. 

4.5. Основні економічні показники в галузі МГІ. 

 



Ситуаційні завдання для вирішення: 

Ситуація 1. Група туристів із Болгарії у складі 13 осіб повинна була 

проживати в готелі згідно з укладеним контрактом 15 днів. Після закінчення 

семи днів відбулася зміна цін на готельні послуги. Вам пропонується 

визначити:  

- чи повинен портьє СПіР у цьому випадку при розрахунках 

дотримуватися цін, передбачених контрактом;  

- після закінчення якого терміну з моменту їх зміни можуть 

застосовуватися нові ціни. Дайте обґрунтовану відповідь.  

 

Ситуація 2. На адресу СПіР готелю надійшов усний запит від туристичної 

фірми на бронювання готельних послуг. Вам пропонується визначити, які 

умови необхідно виконати, щоб запит вважався прийнятим.  

 

Ситуація 3. Ви є менеджером СПіР готелю і Вам необхідно розподілити у 

відповідному порядку види технологічних операцій циклу «Реєстрація 

документів»:  

1) архівація;  

2) внесення даних у журнал реєстрації;  

3) оформлення та видача візитної карти;  

4) оформлення документів на проживання;  

5) систематизація паспортів;  

6) повернення документа клієнтові. 

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Розміщення – це… 

а) повага до гостя, найкращій прийом і обслуговування 

б) один з важливих елементів туризму 

в) суть системи гостинності 

г) потужна система господарства регіону або туристського центру і є 

важливою складовою економіки туризму 

 

2. Міжнародна готельна індустрія – це… 



а) система гостинності в світі 

б) один з важливих елементів ведення бізнесу 

в) потужна система господарства регіону або туристського центру і є 

важливою складовою економіки туризму 

г) повага до гостя, найкращій прийом і обслуговування 

 

3. Засоби і системи розміщення – це… 

а) суть системи гостинності 

б) потужна система господарства регіону або туристського центру і є 

важливою складовою економіки туризму 

в) повага до гостя, найкращій прийом і обслуговування 

г) будівлі різних типів і видів, від куреня до супергігантського готелю, 

пристосовані спеціально для прийому і ночівлі тимчасових відвідувачів з 

різним рівнем сервісу 

 

4. На сучасному етапі розвитку міжнародна індустрія гостинності – це… 

а) один з важливих елементів ведення бізнесу 

б) повага до гостя, найкращій прийом і обслуговування 

в) потужна система у сфері міжнародного бізнгесу, що є важливою 

складовою економіки міжнародного туризму 

г) суть системи гостинності 

 

5. Основними чинниками зростання міжнародної готельної в даний час є: 

а) зростання вільного часу, тобто часу, яким людина може розпоряджатися не 

примусово, а вільно. 

б) зростання доходів населення, які дозволяють понад задоволення 

першочергових потреб (житло, харчування, одяг) вживати все більшу 

частину їх на задоволення рекреаційних потреб 

в) зростаюча урбанізація і погіршення екологічної обстановки в містах 

швидко активізують попит на відпочинок в екологічно чистому середовищі 

г) всі відповіді вірні 

 

6. Готель – це… 

а) призначений для обслуговування переважно туристів, хоча їх послугами 



можуть користуватися і місцеві жителі 

б) підприємство, що надає людям, що знаходяться поза домом, комплекс 

послуг, найважливішими серед яких рівною мірою є послуга розміщення і 

харчування 

в) тимчасове житло економ-класу для туристів, орієнтоване в основному на 

молодь 

г) немає правильної відповіді 

 

7. У різних готелях є різні категорії номерів, що відрізняються один від 

одного 

а) площею 

б) меблюванням 

в) устаткуванням, оснащенням 

г) всі відповіді вірні 

 

8. Незалежно від категорії готельний номер повинен мати: 

а) меблі й устаткування, ліжко, стілець і крісло, нічний столик, шафа для 

одягу, загальне освітлення 

б) басейн 

в) пральні, перукарні 

г) спортзал 

 

9. Рівень комфорту – це комплексний критерій, складовими якого є: 

а) готелі, що пропонують розміщення і тільки сніданок 

б) стан меблів, інвентарю, предметів санітарно-гігієнічного призначення; 

наявність і стан підприємств харчування 

в) готелі, що працюють по системі «все включено» 

г) готелі, що забезпечують напівпансіон 

 

10. Місткість номерного фонду – це… 

а) забезпечення надання додаткових послуг 

б) число місць, яке може бути запропоновано клієнтам одночасно 

в) готелі, що забезпечують напівпансіон 

г) готелі, що працюють по системі «все включено» 



МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 

ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА 

УКРАЇНІ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

Тема 5. Міжнародна готельна індустрія на сучасному етапі, тенденції та 

перспективи розвитку 

Питання для обговорення: 

5.1. Стан та основні тенденції розвитку сучасної МГІ.  

5.2. Умови та чинники розвитку МГІ.  

5.3. Сучасні напрями розвитку МГІ.  

5.4. Рейтинг країн світу у сфері МГІ. 

 

Ситуаційні завдання для вирішення: 

 Ситуація 1. У готелі «Брістоль» поточні і перспективні заявки на поточний 

місяць при надходженні вводять в АСУ «Готель», де їм присвоюють номери 

броні й направляють у службу портьє. Вам пропонується розподілити 

наведені технологічні операції у відповідній хронології згідно з умовами 

технологічного циклу «Бронювання та резервування»:  

- аналіз інформації з бронювання;  

- підтвердження заявки;  

- обробка введення в АСУ;  

- передача інформації в службу прийому та розміщення; 

- прийом заявки на бронювання номерів; 

- визначення послідовності завантаження готелю.  

 

Ситуація 2. Співробітник туристичної фірми звернувся до персоналу СПіР 

готелю «Alfavito» із заявкою на бронювання основних та додаткових послуг 

готелю для групи туристів із Чехії. Вам пропонується визначити, які 

технологічні операції обслуговуючого технологічного циклу «Технологія 

бронювання і резервування» має здійснити менеджер служби прийому і 

розміщення готелю та в якій послідовності. 

 

 

 



Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Статистичні дані вказують на те, що, лідером щодо частки номерного 

фонду в світовій готельній індустрії є: 

а) Європа 

б) США 

в) Близький Схід 

г) Південна Азія 

 

2. Для автоматизації функцій прийому й розміщення гостей у системі 

міжнародної готельної індустрії застосовується система: 

а) FFO 

б) FІFO 

в) LІFO 

г) GIT 

 

3. З-поміж основних тенденцій сучасного розвитку індустрії гостинності 

важливими є:  

а) поглиблення спеціалізації та диверсифікація готельних послуг  

б) утворення значних за розмірами корпоративних форм готельних ланцюгів, 

які стають транснаціональними компаніями 

в) широке використання в індустрії гостинності інформаційних систем 

управління, технологічного забезпечення, маркетингу, інтеграція капіталу 

г) всі вказані варіанти вірні 

 

4. Поряд з типовими повно сервісними готелями у світі активно 

розвиваються: 

а) спеціалізовані заклади з обслуговування 

б) консолідовані заклади з обслуговування 

в) специфічні заклади з обслуговування 

г) акредитовані заклади з обслуговування 

 

5. Важливий напрям оптимізації технологічного процесу в міжнародному 

готельному бізнесі – це… 

а) створення спеціалізованих закладів з обслуговування 

б) диверсифікація виробництва, пов'язана з розширенням виробничих 



можливостей готельного підприємства 

в) інтеграція капіталу із різних сфер бізнесу 

г) всі вказані варіанти вірні 

 

6. Сучасній міжнародній готельній індустрії притаманні своєрідні й складні 

типи з акцентом на: 

а) менеджмент 

б) франшизу 

в) консорціуми 

г) всі вказані варіанти вірні 

 

7. Перші готельні фонди на основі залучення інвестицій були створені у:  

а) США 

б) Європі 

в) Азії 

г) Африці 

 

8. Широке інвестування готельної сфери та зміни у стратегії розвитку 

підприємництва Америки відбулося завдяки новаціям: 

а) у законодавстві, спрямованим на пільгове оподаткування 

б) у державній владі, спрямованим на стимулювання сфери послуг 

в) у технологічній галузі, спрямованим на НТП 

г) у виробничій сфері та сфері обігу, спрямованим на забезпечення 

ефективності надання послуг 

 

9. У період економічної кризи у Азійсько-Тихоокеанському регіоні уряди 

окремих країн розглядали пільгове інвестування у нерухомість як один із 

способів… 

а) повернення боргових зобов'язань 

б) забезпечення інтенсивного розвитку 

в) попередження банкрутства бізнесу 

г) антикризового управління 

 

10. На початку XXI ст. найвідомішими конкурентами американських 

компаній в галузі готельної індустрії у Європі були: 



а) «Bass», «Accor», «Sol Mella»  

б) «Cesar Ritz»,  «Holiday Inn», «Sol Mella» 

в) «Best Western», «Accor»,  «Sol Mella» 

г) «Cesar Ritz»,  «Accor»,  «Holiday Inn» 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

Тема 6. Поняття туристичної дестинації в умовах інтернаціоналізації та 

глобального розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

Питання для обговорення: 

6.1. Історичні корені дестинації. 

6.2. Типізація дестинацій в глобальному середовищі туристичного бізнесу. 

6.3. Життєвий цикл дестинації. 

6.4. Формування туристичних дестинацій та брендів в Україні та світі. 

 

Ситуаційні завдання для вирішення: 

Ситуація 1. До готелю «Брістоль» прибув споживач готельних послуг. Вам 

пропонується визначити:  

- яку обов’язкову інформацію про характер та обмеження обсягу послуг 

має дати споживачу черговий портьє готелю «Брістоль» (категорія 4 

зірки) до укладення договору на готельні послуги;   

- яким має бути термін дії договору, якщо турист не вказав дату виїзду з 

готелю;  

- які існують умови дострокового припинення дії договору на основні та 

додаткові послуги готелю.  

 

Ситуація 2. У готелі «Париж» черговий портьє здійснює операції 

технологічного циклу «Організація виїзду і розрахунок при виїзді». На 

прохання гостя, йому надали інформацію про стан гостьового рахунку, але 

додаткові послуги до рахунка не включили. Вам пропонується визначити, чи 

можливо вважати такі дії портьє порушенням технологічного циклу. Вкажіть 

послідовність та структуру вище наведеного технологічного циклу.  

Ситуація 3. У готелі «Опера» менеджер виконує функції нічного аудитора. 

Під час здійснення технологічної операції «Звірка гостьових рахунків» 

комп’ютерна система «АСУ-Готель» вийшла з ладу. Менеджеру відомо, що о 



06:00 з готелю виїжджають групи туристів. Вам пропонується визначити, які 

дії повинен зробити нічний аудитор та які технологічні операції допоміжного 

технологічного циклу «Нічний аудит» складають структуру цього циклу. 

Наведіть їх послідовність у діяльності менеджера. 

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Життєвий цикл дестинації в середньому триває: 

а) до 20 років 

б) не менше 20-25 років 

в) 25-50 років 

г) більше 50 років 

 

2.  За аналогією до життєвого циклу будь-якого товару, умовно виділяють 

… етапів розвитку туристичної дестинації. 

а) 3 

б) 5 

в) 7 

г) 9 

 

3. 1-й етап життєвого циклу дестинації –  

а) відкриття 

б) становлення 

в) стагнації 

г) відродження 

 

4. Темпи приросту туристів поступово знижуються, хоча кількість 

туристів все ще залишається значною. Дестинація вже повністю оснащена 

всім необхідним для задоволення потреб туристів. Це етап … життєвого 

циклу дестинації: 

а) спаду 

б) стагнації 

в) розвитку 

г) становлення 

 

5. Що характерно для етапу стагнації у життєвому циклі дестинації?  



а) кількість туристичних прибуттів знижується. Інтерес до дестинації 

зменшується, вона існує в основному за рахунок постійних туристів 

б) темпи приросту туристів поступово знижуються, хоча кількість 

туристів все ще залишається значною. Дестинація вже повністю оснащена 

всім необхідним для задоволення потреб туристів 

в) дестинація стає неконкурентоспроможною, оскільки туристи хочуть 

відвідувати цікаві, незвичайні, а не типові місця. Інфраструктура 

переобладнується для інших цілей. На цьому етапі керівництво може 

прийняти рішення про відродження дестинації. 

г) привабливість дестинації пов’язана з її незайманістю, а кількість 

туристів є незначною у зв’язку з важкодоступністю та нерозвиненістю 

туристичної інфраструктури. 

 

6. На 6-му етапі життєвого циклу дестинації: 

а) темпи приросту туристів поступово знижуються, хоча кількість 

туристів все ще залишається значною. Дестинація вже повністю оснащена 

всім необхідним для задоволення потреб туристів 

б) кількість туристичних прибуттів знижується. Інтерес до дестинації 

зменшується, вона існує в основному за рахунок постійних туристів 

в) дестинація стає неконкурентоспроможною, оскільки туристи хочуть 

відвідувати цікаві, незвичайні, а не типові місця. Інфраструктура 

переобладнується для інших цілей. На цьому етапі керівництво може 

прийняти рішення про відродження дестинації. 

г) перепрофілювання дестинації, пошук нового фактора привабливості, 

застосування знижок з метою залучення нових туристів. Тобто фактично 

розпочинається фаза диверсифікації туристичного продукту дестинації. 

 

7.  Якими термінами означені диверсифікаційні форми, за допомогою 

яких окреслюються оптимальні територіально-функціональні зв'язки між 

галузями для відновлення конкурентних переваг даної дестинації? 

а) «блоки розвитку» та «вертикалі дії» 

б) «блоки дії» та «горизонталі розвитку» 

в) «блоки дії» та «вертикалі розвитку» 

г) «блоки розвитку» та «горизонталі дії» 

 



8.  Тривалість того чи іншого етапу життєвого циклу дестинації залежить 

від:  

а) туристичного потенціалу території 

б) її доступності 

в) сезонних коливань 

г) усього вищеперерахованого 

 

9.  Найменш забезпеченими природними ресурсами є такі дестинації: 

а) Львівська, Волинська, Чернігівська 

б) Донецька, Дніпропетровська, Луганська 

в) Волинська, Рівненська, Чернівецька 

г) Запорізька, Донецька, Кіровоградська 

 

10.  За концентрацією пам’яток національного значення першість 

тримають: 

а) Львівська, Волинська, Чернігівська 

б) Донецька, Дніпропетровська, Луганська 

в) Волинська, Рівненська, Чернівецька 

г) Запорізька, Донецька, Кіровоградська 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

Тема 7. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у 

провідних країнах Північної Америки 

Питання для обговорення: 

7.1. Географічні особливості США та Канади. 

7.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури даного регіону, які 

приваблюють туристів. 

7.3. Найбільш відомі готелі та готельні ланцюги. 

7.4. Особливості та традиції національної кухні США та Канади.   

 

Ситуаційне завдання для вирішення: 

Ситуація1.Співробітник міністерства, який здійснює регулярні поїздки на 

засідання робочих груп Європейської Комісії в Брюсселі та інших містах 

Європи, отримує запрошення від туристичної фірми на відкриття нового 



авіарейсу до Відня. У запрошенні сказано, що на відкритті будуть присутні 

лояльні клієнти туристичної фірми. До програми відкриття включені квитки 

на літак до Відня в обидва кінці у бізнес-класі, повний пансіон, проживання у 

п’ятизірковому готелі та прийом у концертному залі у Відні. Всі витрати за 

програмою оплачуються туристичною фірмою. Цей співробітник 

користувався послугами туристичної фірми для польотів у відрядження та в 

особистих цілях. 

1.Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна стверджувати, що тут є 

конфлікт інтересів? 

2. Як би Ви вчинили в цій ситуації, виходячи з моделі прийняття етичних 

рішень? 

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Столиця США розташована на території:  

a) штату Вашингтон 

б) федерального округу Колумбія 

в) штату Нью-Джерсі 

г) штату Аляски 

 

2. За державним устроєм США є:  

a) федеративною республікою 

б) унітарною республікою 

в) федеративною монархією 

г) монархією 

 

3. З якими із перерахованих країн США має сухопутний кордон?  

a) Канада, Мексика 

б) Гондурас, Росія 

в) Гватемала, Куба 

г) Куба, Росія 

 

4. Частка аборигенів (індіанців, ескімосів, алеутів) у населенні США складає: 

а) 1 % 

б) 12,5 % 

в) 0,8 % 



г) 2% 

 

 5. Оберіть два види промислової продукції, на виробництві якої 

спеціалізується США:  

a) мінеральні добрива та металорізальні верстати 

б) авіаційна та космічна техніка 

в) промислове та електронне обладнання 

г)  космічна техніка та електронне обладнання 

 

6. Канада – це країна, що займає: 

а) південну частину Америки 

б) західну частину Америки 

в) північну частину Америки  

г) східну частину Америки 

 

7. Канада межує з: 

а) Мексикою 

б) Сполученими Штатами Америки 

в) немає правильної відповіді 

г) Росією 

 

8. Яка країна позбулася всіх володінь від Канади у 1763 році? 

а) Росія 

б) Великобританія 

в) Сполучені штати Америки 

г) Франція 

 

9. У якому році Канада сформувалася як федеральне утворення чотирьох 

провінцій у статусі британського домініону? 

а) 1867 

б) 1865 

в) 1868 

г) 1866 

 

10. У якому році відбулося територіальне розширення Канади і здобуття нею 



статусу автономії від Сполученого Королівства відповідно до 

Вестмінстерського статуту? 

а) 1933 

б) 1931 

в) 1932 

г) 1930 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

Тема 8. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у 

провідних країнах світу Південної Америки та країн Карибського 

басейну (Аргентина, Бразилія, Туніс, Чилі, Ямайка, Коста-Рика, Гаїті, 

Пуерто-Рико та інші.) 

Питання для обговорення: 

8.1. Географічні особливості провідних країнах Південної Америки та країн 

Карибського басейну 

8.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури місцевості, які 

приваблюють туристів. 

8.3. Найбільш відомі готелі цих країн. 

8.4. Особливості та традиції національної кухні країн Південної Америки та 

країн Карибського басейну.   

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Скільки країн входить до складу Карибського басейну? 

а) 26 

б) 43 

в) 33 

г) 15 

 

2. Які острови охоплює карибський басейн? 

а) Великі і малі Антильські острови 

б) Нова Гвінея 

в) Мадагаскар 

г) Суматра 

 

3. Найбільший карибський острів? 



а) Пуерто-Ріко 

б) Куба 

в) Ямайка 

г) Бермуди 

 

4. Загальна площа островів Карибського басейну? 

 

а) 258 тис. км2 

б) 455 тис. км2 

в) 240 тис. км2 

 

5. Скільки незалежних держав входить до складу Карибських островів? 

а) 15 

б) 25 

в) 44 

г) 13 

 

6. Найрозвинутішою країною Карибського басейну є? 

а) Багамські Острови 

б) Куба 

в) Бермуди 

г) Ямайка 

  

7. З скількох груп островів складаються Кариби? 

а) п’яти 

б) семи 

в) трьох 

г) дев’яти  

 

8. Як по іншому називають в народі Карибські острови? 

а) Бермуди 

б) Анталія 

в) Вест-Індією 

г) Ямайка 

 



9. Назва найбільшого в світі озера яке знаходиться в Домініканській 

Республіці із солоною водою, де водяться крокодили? 

а) Сеневір 

б) Байкал 

в) Енрікіо 

г) Ялпуг 

 

10. Скільки діючих вулканів знаходиться в на острові Коста-Ріки? 

а) 25 

б) 48 

в) 70 

г) 15 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9 

Тема 9. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії Австралії 

(міста Сідней, Мельбурн, Канберра) та прилеглих островів 

Питання для обговорення: 

9.1. Географічні особливості Австралії та прилеглих островів.  

9.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури місцевості, які 

приваблюють туристів. 

9.3. Найбільш відомі готелі регіону. 

9.4. Особливості та традиції національної кухні Австралії та Океанії.   

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Яка інша назва Кокосових островів? 

а) Мальдіви; 

б) Острови Тіві; 

в) Кілінг; 

г) Фарерські острови. 

 

2. Який готель Тасманії найбільш поширений серед туристів? 

а) Kangaroo Island Seaview Motel; 

б) Villas on the Bay Kingscote; 



в) Tamar River Apartments; 

г) Mon Ami Hotel. 

 

3. Як можна дістатися з Тасманії до Австралії? 

а) повітряним шляхом або на поромі; 

б) машиною; 

в) залізничним транспортом; 

г) велосипедним транспортом. 

 

4. Центром туризму Кокосових островів є: 

а) острів Кенгуру; 

б) острів Гузбері; 

в) острів Горсбург; 

г) західний острів. 

 

5. В якому році були скасовані залізничні перевезення в Тасманії? 

а) 1940р; 

б) 1977р; 

в) 1999р; 

г) 2003р. 

 

6. До пам’яток острова Кенгуру відносять: 

а) Фліндерс Чейз національний парк; 

б) Американська річка; 

в) парк дикої природи острова Кенгуру; 

г) всі відповіді вірні. 

 

7. Яка назва найбільш відомого готелю класу люкс на острові Кенгуру? 

а) Villas on the Bay Kingscote; 

б) Kangaroo Island Seaside Inn; 

в) Tamar River Apartments; 



г) Kangaroo Island Seaview Motel. 

 

10. Скільки островів входять до складу Кілінгу? 

а) майже три десятка; 

б) немає вірної відповіді; 

в) майже шість десятків; 

г) менше 10. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10 

Тема 10. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у 

провідних країнах Африки (Марокко, Кенія, Єгипет, Танзанія та інші). 

Питання для обговорення: 

10.1. Географічні особливості країн Африки. 

10.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури місцевості, які 

приваблюють туристів. 

10.3. Найбільш відомі готелі цих країн. 

10.4. Особливості та традиції національної кухні Африки.   

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Головна визначна пам’ятка Тунісу: 

а) давньоримське місто Дугга 

б) стародавні залишки  міста  Карфаген 

в) немає  правильної  відповіді 

г) садиба  Dar el-Annabi 

 

2. Національна кухня  Тунісу характеризується: 

а) великим різноманіттям страв, широким застосуванням оливкової олії і 

прянощів, але без надлишку гостроти 

б) використанням переважно риби і  м’яса 

в) немає вірної відповіді 

г) переважно використанням римського кмину 

 

3. Один з найкраще збережених археологічних парків Тунісу: 

а) всі відповіді вірні 



б) садиба Dar el-Annabi 

в) давньоримське місто Дугга 

г) немає вірної відповіді 

 

4. Два найпопулярніші фрукти  в Тунісі: 

а) лимон і груша 

б) фініки і апельсин 

в) лайм і  яблуко 

г) немає вірної відповіді 

 

5. Традиційною стравою туніської  кухні є: 

а) туніський салат 

б) пекучий хліб 

в) кускус 

г) таджин 

 

6. Рік реновації номерного фонду  відомого у Тунісі готелю Cosmos Tergui 

Club  

а) 2014 

б) 2016 

в) 2019 

 

7. Найбільш вживаний напій тунісців: 

а) вино 

б) м’ятний чай з цукром 

в) мінеральна вода без яскравого смаку i з дуже низьким вмістом 

вуглекислоти 

г) немає вірної відповіді 

 

8. Друга за популярністю національна страва Тунісу: 

а) брик 

б) шакшука 

в) немає вірної відповіді 

г) аджа 

 



9. Незаперечні достоїнства готелю Caribbean World Hammamet 3+*: 

а) немає вірної відповіді 

б) величезна доглянута територія і пологий вхід в море 

в) місце розташування готелю 

г) рік реновації готелю 

 

10. Найбільш поширеною пряністю в туніській кухні є: 

 

а) шафран 

б) м’ята 

в) римський кмин 

г) селера 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11 

Тема 11. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у 

провідних країнах Європи (Італія, Австрія, Франція та інші). 

Питання для обговорення: 

11.1. Географічні особливості країн Європи. 

11.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури Європейських країн. 

11.3. Найбільш відомі готелі Європейського континенту. 

11.4. Особливості та традиції національної кухні Європи.   

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Про яку країну йдеться  в описі:  держава на заході Європи, республіка, що 

межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною 

а) Франція 

б) Бразилія  

в) Перу 

г) Канада 

 

2. На скільки частин поділяють французьку кухню? 

а) 4 

б) 3 

в) 2 



г) 5 

 

3. Яка перша страва характерна для французької кухні: 

а) суп 

б) крем-суп 

в) суп-пюре 

г) яєчня з беконом 

 

4. Які види м’ясних продуктів використовують французи: 

а) телятину, яловичину 

б) баранину, птицю, дичину 

в) всі відповіді вірні. 

г) немає правильної відповіді 

 

5. Які страви є  характерними для французького столу? 

а) страви з морської і прісноводної риби 

б) страви з морепродуктів 

в) омлети і сирні суфле 

г) страви з устриць 

 

6. Яка страва є найбільш поширеною в Франції? 

а) страви з морепродуктів 

б) устриці 

в) омлети і сирні суфле 

г) страви з морської і прісноводної риби 

 

7. З якими начинками готують омлети у Франції? 

а) з авокадо і руколою 

б) з черрі і базиліком 

в) з шинкою і грибами 

г) з черрі і фетою 

 

8. Скільки сортів сиру виговляють у Франції? 

а) 500 

б) 400 



в) 300 

г) 350 

 

9. Найвідомішими французькими десертами є 

а) вишневий пиріг, клафуті, шарлотка 

б) тірамісу, шоколад 

в) східні солодощі, пастила 

г) яблучний пиріг 

 

10. Яким спиртним напоям віддають перевагу французи? 

а) шампанське, текіла 

б) ром, лікер 

в) абсент, кальвадос, коньяк 

г) коктейлі на основі горілки 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 

Тема 12. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у 

провідних країнах Азії та Близького Сходу (Японія, Китай, Корея, Індія, 

Кіпр, Туреччина, Ізраїль, ОАЕ та інші) 

Питання для обговорення: 

12.1. Географічні особливості країн Азії та Близького Сходу. 

12.2. Історія, культура та визначні пам’ятки архітектури Азіатського регіону 

та Близького Сходу. 

12.3. Найбільш відомі готелі країн регіону. 

12.4. Особливості та традиції національної кухні Азії та Близького Сходу .   

 

Тестові запитання  для перевірки знань 

1. Ця країна славиться своїми капсульними готелями 

а) Китай 

б) Японія 

в) Корея 

г) немає правильної відповіді 

 

2. Особливістю японських хостелів є: 



а) потрібно платити лише картою 

б) потрібно бути членом або Japan Youth Hostels, Inc., або Youth Hostel 

Federation 

в) туристів обслуговують роботи-андроїди в кімнатах по татамі (підлозі) 

ходять босоніж, або в шкарпетках 

 

3. Окрім традиційних варіантів поселення, все більшою популярністю у 

туристів користується розміщення в … буддійських монастирях 

а) корейських 

б) китайських 

в) японських 

г) індуських 

 

4. Серед найцікавіших готелей Японії не існує: 

а) готелів з андроїдами 

б) готелів-музеїв 

в) капсульних готелів 

г) готелів трансформерів 

 

5. Готель «Рекан» з ванною громадського користування знаходиться в: 

а) Китаї 

б) Японії 

в) Кореї 

г) Тайвані 

 

6. Deluxe (DX), Superior (SP) , First (F), standard (S), Economy (E) – 

класифікація у: 

а) Китаї 

б) пн. Кореї 

в) пд. Кореї 

г) Японії 

 

7. Супер-делюкс, делюкс, перший, другий і третій клас - класифікація у: 

а) Китаї 

б) пн. Кореї 



в) пд. Кореї 

г) Японії 

 

8. У ресторані оплачується тільки основна страва і спиртні напої. Супи, 

салати, соуси - безкоштовні і додаються в необмеженій кількості до основної 

страви. В якій це країні? 

а) Китаї 

б) н. Кореї 

в) пд. Кореї 

г) Японії 

 

9. Усі страви діляться на дві категорії: "сикса" і "єрі". В якій це країні? 

а) Китаї 

б) пн. Кореї 

в) пд. Кореї 

г) Японії 

 

10. Ханок і Мінбак: в якій це країні? 

а) Китаї 

б) пн. Кореї 

в) пд. Кореї 

г) Японії 
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