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ВСТУП 

 

Готельна індустрія є важливим фактором і основною складовою 

туристичної  інфраструктури,  що  відіграє важливу  роль  у  презентації  

туристичного продукту на внутрішньому та світовому ринку туристичних 

послуг. Ця сфера в комплексі  світового  господарства  розвивається  

швидкими  темпами. Стан  готельної  сфери  впливає  на  розвиток  індустрії  

туризму  загалом,  створення туристичних  послуг,  інші  ключові  сегменти  

економіки – транспорт,  будівництво,  зв’язок, торгівлю та інше. Готельний 

сервіс містить цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, 

що визначає перспективи розвитку туризму. 

Вивчення дисципліни «Міжнародна готельна індустрія» передбачає 

формування у студентів системи базових знань з організації процесів 

надання готельних послуг, розуміння сутності послуг гостинності, як 

складових сфери обслуговування туристів, набуття вмінь з використання 

сучасних методів та технологій виробництва готельного продукту кожним із 

закладів сфери готельного господарства. 

Крім аудиторної роботи (проведення лекційних та практичних занять) з 

даної дисципліни для студента передбачено самостійна робота. 

Самостійна робота студента (СРС) – це робота студента без участі 

викладача. Вона  є  основним засобом засвоєння студентом матеріалу у час, 

вільний від навчальних занять. 

 При вивченні даної дисципліни рекомендується її здійснити по таких 

напрямках: 

- засвоєння теоретичного матеріалу (опрацювання конспекту лекцій та 

навчальної літератури) та розв’язання тестів для самооперевірки; 

- розв’язання практичних завдань, що виносяться для самостійного 

вирішення; 

- пошук та опрацювання додаткових питань за темою заняття (усна 

форма або написання рефератів). 

 

Тематика та розподіл годин на СРС: 

№ 
Найменування робіт 

Кількість 

годин 

 ДФН ЗФН 

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого 24 20 
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лекційного матеріалу 

2. Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

18 60 

3. Виконання індивідуальних завдань 6 6 

4. Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, іспитів) тощо 

18 18 

                                                                       УСЬОГО годин: 66 104 

 

Результатом виконання зазначених видів робіт є збагачення та  

закріплення теоретичних знань у набутті практичних навичок роботи, що 

забезпечує надання послуг високого рівня якості відповідно до вимог 

міжнародних та вітчизняних стандартів на підприємствах сфери готельного 

бізнесу, висококваліфікованої розробки документів у галузі та подальшої 

наукової обґрунтованості напрямів розвитку готельної індустрії за 

допомогою вирішення конкретних ситуаційних завдань, задач та тестових 

завдань. 
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ЧАСТИНА 1 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ТЕСТІВ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Самостійна робота до теми 1. 

Тема 1. «Етапи розвитку індустрії гостинності». 

1. За літературними джерелами проаналізуйте розвиток будівель 

засобів розміщення на землях України від стародавніх часів до сучасних 

готелів. 

2. На підставі виконаної роботи визначте вплив розвитку туризму 

на розвиток готельного господарства. 

 

 

Перелік питань для тестового контролю 

1. Послуга - це 

а) особлива споживна вартість процесу праці 

б) виражена в певному корисному ефекті 

в) виражена в певному корисному ефекті, який задовольняє потреби людини 

і суспільства 

г) всі відповіді вірні 

 

2. Суттєвою характеристикою послуги є 

а) економічна цінність 

б) економічна вартість 

в) всі відповіді вірні 

г) економічна корисність 

 

3. Послугу як об'єкт комерційної діяльності характеризують такі 

особливості: 
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а) на відміну від товарів послуги виробляються і споживаються здебільшого 

одночасно і не підлягають зберіганню 

б) торгівля послугами взаємопов'язана з торгівлею товарами і суттєво 

впливає на неї 

в) ринок послуг більш захищений державою від іноземної конкуренції з 

сировинним ринком, ринком товарів 

г) всі відповіді вірні 

 

4. Характерними особливостями нематеріальних послуг є 

а) невідчутність 

б) невіддільність виробництва 

в) нездатність до зберігання 

г) всі відповіді вірні 

 

5. Невідчутність (нематеріальний характер) послуг, ця якість послуг означає 

а) що їх неможливо продемонструвати, бачити, спробувати, транспортувати, 

зберігати, упаковувати або вивчати до моменту отримання 

б) що на відміну від матеріальних, їх неможливо попередньо виготовляти, 

накопичувати і зберігати 

в) більшість послуг неможливо зберігати для подальшої реалізації 

г) для зменшення змінюваності послуг необхідно з'ясувати її причини 

 

6. Невіддільність виробництва і споживання послуг полягає в тому, що 

а) всі відповіді вірні 

б) на відміну від матеріальних, їх неможливо попередньо виготовляти, 

накопичувати і зберігати 

в) для зменшення змінюваності послуг необхідно з'ясувати її причини 

г) їх неможливо продемонструвати, бачити, спробувати, транспортувати, 

зберігати, упаковувати або вивчати до моменту отримання 
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7. Неоднорідність (змінюваність) послуг  

а) на відміну від матеріальних, їх неможливо попередньо виготовляти, 

накопичувати і зберігати 

б) є прямим наслідком одночасності їх виробництва і споживання 

в) неможливо продемонструвати, бачити, спробувати, транспортувати, 

зберігати, упаковувати або вивчати до моменту отримання 

г) їх неможливо продемонструвати, бачити, спробувати, транспортувати, 

зберігати, упаковувати або вивчати до моменту отримання 

 

8. Нездатність послуг до зберігання 

а) є прямим наслідком одночасності їх виробництва і споживання 

б) більшість послуг неможливо зберігати для подальшої реалізації 

в) неможливо продемонструвати, бачити, спробувати, транспортувати, 

зберігати, упаковувати або вивчати до моменту отримання 

г) всі відповіді вірні 

 

9. Важливою конкурентною перевагою підприємств у сфері послуг є: 

а) якість послуг 

б) якість товарів 

в) високий професійний рівень їх продавців 

г) немає правильної відповіді 

 

10. Характерною рисою історичного розвитку інтернаціоналізації  є:  

а) кооперація 

б) концентрація 

в) спеціалізація  

г) усі варіанти вірні 

 

11. Інтернаціоналізація господарського життя почалася в добу:  

а) товарного виробництва 
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б) машинного виробництва 

в) соціалізму  

г) капіталізму 

 

12. Визначальним фактором поглиблення інтернаціоналізації є:  

а) міжнародна торгівля 

б) міжнародний поділ праці 

в) капіталізація 

г) міжнародна валютно-фінансова система 

 

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

а) інтеграція 

б) міжнародний бізнес  

в) глобалізація 

г) вільне підприємництво 

 

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

країнах: 

а) глобальний продукт  

б) національний продукт 

в) спеціалізований продукт 

г) універсальний продукт 

15. 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 
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16. Розвиток економічної глобалізації розпочався у формі глобалізації: 

а) простої 

б) структурної 

в) млявоплинної 

г) поетапної 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. Сучасною організаційною формою глобалізації є: 

а) акціонерні компанії 

б) холдингові компанії 

в) транснаціональні компанії  

г) всі відповіді вірні 

 

20. Інституціональні інвестори це: 

а) міжнародні організації 

б) урядові організації 

в) неурядові організації 

г) пенсійні, страхові та інвестиційні компанії 
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21. Валютний, промисловий, фінансово-кредитний, торговий, аграрний – це: 

а) методи реалізації міжнародного бізнесу 

б) форми міжнародного бізнесу 

в) види міжнародного бізнесу 

г) способи реалізації міжнародного бізнесу 

22. Який тип мислення повинен домінувати у міжнародному бізнесі у. т.ч. 

МГІ  

а) глобальне мислення 

б) міжнаціональне мислення 

в) внутрішньотериторіальне мислення 

г) багатонаціональне мислення 

 

23. Глобальними споживачами є ті споживачі, які: 

а) мають подібні потреби і бажання 

б) мають ідентичні потреби та бажання 

в) які проживають на одній території і споживають однакову продукцію 

г) які глобально сприймають інформацію про продукцію фірм різних країн 

 

24. Чи передбачає глобальний підхід повну ідентифікацію продуктів та їх 

продажу всюди однаковими методами: 

а) тільки в окремих країнах світу 

б) частково 

в) так 

г) ні 

 

25.Міжнародні автономні «команди» - це: 

а) глобальні менеджери 

б) стратегічні підприємницькі одиниці міжнародного підприємництва 

в) підприємства нового покоління  
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г) глобальні підприємства 

 

26.Поширенням збуту компанії за межі національного ринку: 

а) глобальна виробнича діяльність 

б) глобальний ринок 

в) глобальний збут 

г) глобальний маркетинг 

 

27. Глобальним є продукт що продається у всіх країнах без відмінностей: 

а) частково 

б) ні 

в) так 

г) через глобальний ринок 

 

28. Можливістю мобільності активів компаній в місця із високим попитом 

на продукцію чи  можливістю залучення дешевих ресурсів 

характеризується: 

а) глобальний ринок 

б) глобальний продукт 

в) глобальна виробнича діяльність 

г) глобальний аналіз галузевих та регіональних тенденцій 

 

 

Самостійна робота до теми 2. 

Тема 2. «Вплив міжнародних готельних ланцюгів на готельне 

господарство України.» 

1. Проаналізуйте підприємства міжнародних готельних ланцюгів, що 

діють на території України. 

2. На підставі проведеного аналізу спрогнозуйте перспективи 

розвитку національних готельних ланцюгів. 
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Перелік питань для тестового контролю 

 

1.  Стандарт обслуговування – це: 

а) комплекс обов'язкових для виконання правил обслуговування клієнтів 

б) надання великими компаніями малим фірмам випробуваних 

технологій, засобів індивідуалізації 

в) немає правильної відповіді 

г) процес розподілу видів, різновидів послуг на відокремлені класи і 

категорії 

 

2. 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 

 

3. 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» 

 

4. У процесі класифікації послуг користуються різними критеріями, 

найпоширенішими серед яких є: 

а) періодичність надання 

б) рівень комерціалізації послуг 

в) соціальний статус клієнтури 
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г) всі відповіді вірні 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Сертифікація – це: 

а) документальне підтвердження відповідності продукції визначеними 

вимогами, конкретними стандартами або технічними умовами 
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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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 
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12. Серед напрямів державної підтримки розвитку готельного господарства 

слід відокремити: 

а) стимулювання створення і розвитку малих готелів 

б) координація систем готельного і туристичного обслуговування на 

регіональному і державному рівнях 

в) розробка системи відповідальності посадових осіб за збитки, заподіяні 

готельним підприємствам під час їх діяльності 

г) всі відповіді вірні 

 

13. Слово «готель» з'явилося у: 

а) XVIII ст. 

б) XVII ст. 

в) XVI ст. 

г) XIX ст. 

 

14. Основною метою готельних асоціацій є: 

а) здійснення реальної трансформації відносин власності 

б) координація діяльності у конкурентному середовищі, створення 

передумов для стабільного існування і підвищення рентабельності готелів, 

розвиток і вдосконалення системи готельного обслуговування 

в) визначення і стимулювання пріоритетних напрямів розвитку 

готельного господарства 

г) підготовка нормативних актів, необхідних для формування ринкового 

механізму діяльності готельного господарства в межах загальної державної 

політики щодо розвитку сфери послуг 

 

15. Класифікація  послуг – це… 

а) запровадження й ефективне використання системи попередніх 

замовлень на послуги 

б) угода про передання права на використання послуг 
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в) процес розподілу видів, різновидів послуг на відокремлені класи і 

категорії 

г) зміщення частини попиту із пікового періоду на більш спокійні 

періоди 

 

16. В процесі організації надання (продажу) нематеріальних послуг 

ефективними є такі прийоми: 

а) посилення відчутності послуги за допомогою присутності у будь-якій 

формі елемента товару в ній; підкреслення значущості послуги 

б) на відміну від товарів послуги виробляються і споживаються 

здебільшого одночасно і не підлягають зберіганню 

в) ринок послуг більш захищений державою від іноземної конкуренції 

порівняно з сировинним ринком, ринком товарів та ін. 

г) відокремленість послуг від працівників сфери обслуговування 

 

17. На практиці сфера послуг є сукупністю багатьох видів діяльності, 

наслідком чого є  

а) велика різноманітність видів послуг 

б) невідчутний характер продукту 

в) економічна цінність 

г) невідчутність (нематеріальний характер), невіддільність виробництва і 

споживання, неоднорідність (змінюваність), нездатність до зберігання 

 

18. Рівень комерціалізації послуг включає: 

а) платні послуги та безоплатні послуги 

б) періодичні послуги, основні, тобто конкретні види послуг 

в) професійні послуги, розподільчі послуги 

г) розподільчі послуги 
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Самостійна робота до теми 3. 

Тема 3 «Типи будівель і споруд для тимчасового проживання в епоху 

Середньовіччя. Зародження гостинності» 

1. Розгляньте розвиток в часи Середньовіччя будівництва 

монастирів у Великобританії, Франції, землях Київської Русі. 

2. Дайте порівняльну характеристику створення умов гостинності, 

назвіть спільні риси. 

 

Перелік питань для тестового контролю 

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 
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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… 
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а)  Кемонса Вілсона 

б)  Цезаря Рітца 

в)  Філіпа Котлера 

г) Джона Ме йнарда Кейнса 

 

9. Основні вимоги в готельних ланцюгах, організованих за цією моделлю, 

зводяться до таких моментів: єдність стилю (архітектура, інтер'єр); єдність 

позначень і зовнішньої інформації; просторий і функціональний хол; 

швидкість реєстрації клієнтів; номери, передбачені для постійних клієнтів; 

сніданок "шведський стіл"; наявність конференц-залу; гнучка система 

тарифів; єдине управління, маркетинг і служба комунікації. Тобто це 

модель… 

а)  Кемонса Вілсона 

б)  Цезаря Рітца 

в)  Філіпа Котлера 

г) Джона Ме йнарда Кейнса 

 

10. Модель, яка сформувалася у структурі управління готелями у світовій 

готельній індустрії і передбачає об'єднання під єдиною торговою маркою 

готелей  за однорідними ознаками, що витримують певні стандарти і набори 

послуг, незалежно від країни розташування. При чому готелі-члени ланцюга 

сплачують внески до єдиного фонду, який витрачається на спільну 

рекламну і маркетингову діяльність, просування продукту і при цьому 

повністю зберігається їхня фінансово-економічна та управлінська 

самостійність: 

а)  перша модель 

б)  друга модель 

в)  третя модель 

г) комбінована модель 
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11. Під контролем готельних ланцюгів, збудованих за ……., перебуває 

понад 50% готельних номерів у світі:  

а)  першою моделлю 

б)  другою моделлю 

в)  третьою моделлю 

г) комбінованою моделлю 

 

12. Першим готельним ланцюгом у світі, який виник у 1950 рр. вважається: 

а)  Cesar Ritz 

б) Holiday Inn 

в) Best Western 

г) Accor 

 

13. Питаннями координації функціонування готельних ланцюгів і асоціацій 

незалежних готелів і ресторанів у Європі займається: 

а)  Конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів Європейського 

економічного співтовариства 

б) Асоціація національних готелів і ресторанів Європейського економічного 

співтовариства 

в) Асоційоване об’єднання  національних готелів і ресторанів 

Європейського економічного співтовариства 

г) Корпоративне об’єднання  готелів і ресторанів Європейського 

економічного співтовариства 

 

14. Визначальною тенденцією розвитку світового готельного господарства 

залишається… 

а) централізація управління 

б) децентралізація управління 

в) концентрація управління 

г) стратегія управління 
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15. 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 

 

16. Який % готелів сьогодні входять у ланцюги на правах франчайзингу: 

а)  30% 

б) 50% 

в) 70% 

г) 80% 

 

17. Створення багатопрофільних концернів у сфері туризму та готельної 

індустрії пов’язано із розвитком: 

а) судноплавства 

б) економіки 

в) авіації 

г) сфери послуг 

 

18. Перші заклади гостинності на території України виникли в: 

а) IX-X ст. 

б) X-XI ст. 

в) XII-XIII ст. 

г) XIII-XIVст. 

 

19. З-поміж перших закладів гостинності у Київській Русі відомі: 

а) готелі 

б) мотелі 

в) заїжджі двори 
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г) княжі двори 

 

20. На чумацьких і торгових шляхах України послуги гостинності надавали: 

а) заїжджі двори 

б) гостинні двори 

в) корчми 

г) таверні 

 

21. У контексті розвитку індустрії гостинності в Україні створювались 

великі центри паломництва при: 

а) заїжджих дворах 

б) гостинних дворах 

в) монастирях і храмах 

г) окремих будинках городян 

 

22. «Зелений готель», який був побудований у 1803–1805 рр., належав: 

а) Києво-Печерській лаврі 

б) Почаївській лаврі 

в) Унівському монастирю 

г) центру паломництва у столиці 

 

23. З-поміж розкішних готелів початку XX ст. у м. Києві виділяли… 

а) «Європейський» 

б) «Гранд-Отель» 

в)  «Континенталь» 

г) всі відповіді вірні 

 

24. У м. Києві на початку XX ст. відомі готелі «Австрія», «Англія», 

«Бристоль», «Версаль», «Марсель» належали до: 

а)  фешенебельних 
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б) високого класу 

в) середнього класу 

г)  низького класу 

 

25. Відомі готелі «Лондонський», «Брістоль», «Пасаж», збудовані в кінці 

XІXст. у місті: 

а)  Києві 

б) Одесі 

в) Харкові 

г)  Ялті 

 

26. Відомі готелі «Австрія», «Англія», «Бристоль», «Версаль», «Марсель» 

збудовані в кінці XІX– поч.XX ст. у: 

а)  Києві 

б) Одесі 

в) Харкові 

г)  Ялті 

 

27. Відомі готелі «Жорж», «De la Rus», «Англійський готель», «Гранд» 

успішно функціонували на поч.XX ст. у:  

а)  Києві 

б) Одесі 

в) Ялті 

г) Львові 

 

28. Відомі готелі «Бристоль», «Дюльбер», «Таврида» успішно 

функціонували на поч.XX ст.у :  

а)  Києві 

б) Одесі 

в) Ялті 
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г) Львові 

 

29. Для готелів, побудованих наприкінці XIX – на початку XX ст., 

притаманна: 

а)  висока якість обслуговування 

б) оригінальність архітектури 

в) зручне планування 

г)  всі відповіді вірні 

 

30. Мережа готельних закладів в Україні в кінці XІX– поч.XX ст. інтенсивно 

розширилась завдяки: 

а)  економічному зростанню 

б) розвитку транспортної інфраструктури 

в) піднесенню просвітництва 

г)  всі відповіді вірні 

 

31. В період між Першою і Другою світовими війнами у розвитку готельної 

сфери України відбулися зміни: 

а)  позитивні 

б) негативні 

в) інноваційні 

г)  стихійні 

 

32. Після Другої світової війни, зокрема в період «хрущовської відлиги» у 

розвитку готельної сфери України відбулися зміни: 

а)  позитивні 

б) негативні 

в) інноваційні 

г)  стихійні 
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33. У період "хрущовської відлиги" у розвитку готельної сфери України 

спостерігаємо: 

а) пожвавлення туризму та міжнародних зв'язків 

б) сповільнення розвитку туризму та міжнародних зв'язків 

в) націоналізацію більшості готелей 

г) масовий занепад галузі 

 

 

Самостійна робота до теми 4. 

Тема 4. Типологія засобів розміщення, їх класифікація» 

1. Прослідкуйте історичний шлях виникнення нових типів засобів 

розміщення. 

2. Проаналізуйте розвиток готельних підприємств в Україні та зміни в 

критеріях їх класифікації. Прийняття національної «зіркової» класифікації 

 

Перелік питань для тестового контролю 

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… 
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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. У практиці розвитку міжнародного туризму економічно розвинених 

країн склалася наступна його диференціація: 
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а) розвиток організаційних засобів та інфраструктури, що дозволяють 

зробити унікальні туристські ресурси більш доступними, а туристську 

діяльність з їх споживання - більш комфортною 

б) розвиток міжнародних торговельних обмінів, в яких туризм вийшов 

на перші позиції, перш за все, завдяки його високій ефективності в 

задоволенні швидко зростаючого туристського попиту 

в) розвиток засобів масової інформації, паблік рілейшнз в туризмі, 

телекомунікаційних системах та інформаційних технологіях 

г) всі відповіді вірні 

 

7. 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 

 

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

одного 

а) площею 

б) меблюванням 

в) устаткуванням, оснащенням 

г) всі відповіді вірні 

 

9. Незалежно від категорії готельний номер повинен мати: 

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

одягу, загальне освітлення 
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б) басейн 

в) пральні, перукарні 

г) спортзал 

 

10. 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 

 

 

11. 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» 

 

12. Загально прийнято розділяти готелі на: 

а) малі 

б) середні 

в) великі 

г) всі відповіді вірні 

 

13. Місткість малих готелів: 

а) до 200 місць 

б) до 150 місць 

в) до 100 місць 

г) до 50 місць 
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14. Середні готелі містять 

а) 150-500 місць 

б) 150-400 місць 

в) 100-300 місць 

г) 150-200 місць 

 

15. Великі готелі містять 

а) понад 400 місць 

б) понад 900 місць 

в) понад 600 місць 

г) понад 200 місць 

 

16. Цільові готелі залежно від мети подорожі підрозділяються на: 

а) готелі ділового призначення, що обслуговують осіб, які перебувають у 

відрядженнях 

б) забезпечення надання додаткових послуг 

в) інформаційне забезпечення і технічне оснащення 

г) немає вірноївідповіді 

 

17. Готелі можуть бути розташовані: 

а) в межах міста 

б) в горах 

в) на узбережжі 

г) всі відповіді вірні 

 

18. За тривалістю діяльності готелі класифікують на такі: 

а) функціонують лише один сезон 

б) 2 сезони 

в) працюють цілий рік 

г) всі відповіді вірні 
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19. За рівнем, асортименту та вартості послуг готельні підприємства 

діляться на кілька типів: 

а) дешеві готелі 

б) готелі з обмеженим сервісом 

в) готелі «люкс» 

г) всі відповіді вірні 

 

20. Готель високого класу має …номерів 

а) від 400 до 2000 

б) від 400 до 3000 

в) від 500 до 2000 

г) від 300 до 3000 

 

21. Апарт-отель має звичайно … зі зручностями, аналогічними мебльованим 

кімнатам 

а) від 100 до 400 номерів 

б) від 100 до 300 номерів 

в) від 200 до 400 номерів 

г) від 100 до 500 номерів 

 

22. Готель економічного класу може бути невеликим, з числом номерів:  

а) від 10 до 150 

б) від 10 до 250 

в) від 50 до 250 

г) від 5 до 150 

 

24. Курортні готелі – це ті, які… 

а) можуть мати від 100 до 500 номерів, зазвичай віддалені від міста і 

розташовуються поблизу водойм, у мальовничих місцях 

б) можуть мати від 50 до 250 номерів, можливі окремі будови 
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в) призначені для туристів, які подорожують на автотранспорті 

г) представлені у вигляді пересувного готелю, у виді вагона з одно-, 

двомісними номерами 

 

25. Таймшер – це… 

а) пересувний готель, у виді вагона з одно-, двомісними номерами 

б) від 50 до 250 номерів, можливі окремі будови. Має номери 

квартирного типу і умови, аналогічні курортним готелям 

в) плаваючий готель, де може бути спеціально обладнане судно 

г) табір для автотуристів, розташований у заміській місцевості, 

оснащений літніми будиночками або наметами 

 

 26. Ротель – це… 

а) плаваючий готель, де може бути спеціально обладнане судно 

б) табір для автотуристів, розташований у заміській місцевості, 

оснащений літніми будиночками або наметами 

в) пересувний готель, у виді вагона з одно-, двомісними номерами 

г) невеликий готель на воді, в якості якого може використовуватися 

відповідним чином обладнане судно 

 

27. Кемпінг  – це… 

а) табір для автотуристів, розташований у заміській місцевості, 

оснащений літніми будиночками або наметами 

б) невеликий готель на воді, в якості якого може використовуватися 

відповідним чином обладнане судно 

в) від 50 до 250 номерів, можливі окремі будови 

г) призначений для туристів, які подорожують на автотранспорті 

 

28. Готель-люкс  – це… 
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а) традиційний тип готельного підприємства, що розташовується, як 

правило, у великому місті і має великий штат обслуговуючого персоналу, 

який надає широкий набір додаткових послуг і високий рівень комфорту 

б) мале або середнє по місткості готельне підприємство, зазвичай 

розташоване в центрі міста 

в) підприємство малої або середньої місткості (150 місць і більше) 

г) немає правильної відповіді 

 

29. Готель середнього класу – це…  

а) підприємство за місткістю більше готелю- люкс (400-2000 місць), що 

розташоване в центрі міста або міської межі 

б) підприємство малої або середньої місткості (150 місць і більше) 

в) мале або середнє по місткості готельне підприємство, зазвичай 

розташоване в центрі міста 

г) підприємство по місткості малих або середніх розмірів (до 400 місць), 

характерне для великого міста з непостійним населенням 

 

30. Мотель  – це 

а) засіб розміщення автотуристів, пристосоване для сімейного 

розміщення та обслуговування сім'ї, без необхідності оплати всього 

комплексу послуг, як це пропонують готелі 

б) підприємство зі значними відмінностями за місткістю, що пропонує 

повний набір послуг гостинності і, крім того, комплекс спеціального 

медичного обслуговування і дієтичного харчування 

в) підприємство, що представляє клієнтам обмежену кількість послуг 

г) мале або середнє по місткості готельне підприємство, зазвичай 

розташоване в центрі міста 

 

31. Апарт-готель  – це 

а) підприємство, що представляє клієнтам обмежену кількість послуг 
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б) готельне підприємство, що складається з декількох квартир, ціна яких 

не залежить від кількості проживаючих у ньому гостей 

в) підприємство з простим стандартом і обмеженим спектром послуг 

г) підприємство, що відрізняється від готелів спрощеним стандартом 

обслуговування, меншою місткістю, відсутністю ряду громадських 

приміщень для зустрічі і перебування гостей 

 

32. В розрахунок перебування в готелі входять: 

а) вартість номера, харчування 

б) місце у залі 

в) аудіо та відео обладнання 

г) всі відповіді вірні 

 

  

33. Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткуванням, 

які забезпечують: 

а) постійне електропостачання, телефонний зв'язок 

б) гаряче і холодне водопостачання 

в) вентиляцію 

г) гаряче і холодне водопостачання, постійне електропостачання, 

вентиляцію, телефонний зв'язок 

 

34. Універсальна система класифікації готелів із зазначенням переліку 

правил для визначення їх "зірковості" у 1972 р. впроваджена: 

а) Всесвітньою туристичною організацією 

б) Міжнародною Готельною Асоціацією 

в) Організацією об’єднаних націй 

г) Світовою організацією торгівлі 
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35. Головні критерії класифікації готелів за рівнем комфорту включають дві 

групи показників: 

а) статичні  

б) динамічні 

в) одиничні 

г) групові 

 

36. У міжнародній системі стандартизації та сертифікації послуг готелів на 

сучасному етапі виділяють підходи: 

а) кількісні 

б) якісні 

в) статичні  

г) динамічні 

 

37. Європейська система класифікації готелів – це: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 

в) система "корон" 

г) система "ключів" 

 

38. У Франції, Австрії, Угорщині використовується система класифікації 

готелів: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 

в) система "корон" 

г) система "ключів" 

 

39. У Туреччині та Єгипті використовується система класифікації готелів: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 
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в) система "корон" 

г) система "ключів" 

 

40. У Греції використовується система класифікації готелів: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 

в) система "корон" 

г) система "ключів" 

 

41. Готелям вищого класу в Греції присвоюється категорія: 

а) "De Luxe" 

б) «А» 

в) «В» 

г) «С» 

 

42. У країнах Скандинавії клас готелів позначається: 

а) "зіркою" 

б) буквою (А, В, С, D) 

в) "короною" 

г) "сонцем" 

 

43. У Великобританії використовується система класифікації готелів: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 

в) система "корон" 

г) система "ключів" 

 

44. У США використовується система класифікації готелів: 

а) система зірок  

б) система букв (А, В, С, D) 
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в) система "корон" 

г) за 5 категоріями 

 

45. Приз «П'ять діамантів» присуджується готелям у: 

а) США 

б) Великобританії 

в) Австрії 

г) Туреччині 

 

46. При розробці вимог до вітчизняних готелів різних категорій взяті до 

уваги рекомендації : 

а) Регіональної європейської системи класифікації 

б) Всесвітньої туристичної організації 

в) Європейської готельної асоціації 

г) Світової організації торгівлі 

 

47. Вагомим чинником здійснення неофіційної класифікації готелей, 

орієнтованої на споживача, було створення: 

а) глобальних дистриб'юторських систем  

б) всесвітньої туристичної організації 

в) Європейської готельної асоціації 

г) Світової організації торгівлі 

 

48. Згідно системи електронного резервування готелів UTELL за критерієм 

якості послуг готелі можна розподілили на …. основні категорії 

а) три 

б) дві 

в) чотири 

г) п’ять  
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49. Згідно системи електронного резервування готелів UTELL за критерієм 

позиціонування на ринку послуг готелі можна розподілили на …. основні 

категорії 

а) три 

б) дві 

в) чотири 

г) п’ять  

 

50. Згідно системи електронного резервування готелів UTELL  за якістю 

послуг готелі поділяють на такі категорії: 

а) Luxury, Superior, Value 

б) Moderate First Clase, Superior Tourist Class, Tourist Class, Moderate 

Tourist Class 

в) Style, Resort, Apartment, Airport 

г) 1,2,3,4,5-зірок 

 

51. Згідно системи електронного резервування готелів UTELL  за 

позиціонуванням на основних сегментах ринку готелі поділяють на такі 

категорії: 

а) Luxury, Superior, Value 

б) Moderate First Clase, Superior Tourist Class, Tourist Class, Moderate 

Tourist Class 

в) Style, Resort, Apartment, Airport 

г) 1,2,3,4,5-зірок 

 

52. Економічний клас готелей Value згідно довідника-класифікатора, 

позиціонує готелі за такими категоріями: 

а) Luxury, Superior, Value 

б) Moderate First Clase, Superior Tourist Class, Tourist Class, Moderate 

Tourist Class 
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в) Style, Resort, Apartment, Airport 

г) 1,2,3,4,5-зірок 

 

53. Безкатегорійним та молодіжним готелям типу хостел згідно довідника-

класифікатора відповідає категорія:: 

а) Limited Service Tourist Class  

б) Moderate First Clase,  

в) Superior Tourist Class 

г) Moderate Tourist Class 

 

 

Самостійна робота до теми 5. 

Тема 5. «Санаторно-лікувальні та оздоровчі установи регіонів України» 

1. Оберіть один з адміністративних регіонів України. За літературними 

джерелами прослідкуйте розвиток засобів рохміщення для використання 

природних лікувально-оздоровчих ресурсів області для оздоровлення 

людини. 

2. На підставі вивченого дайте порівняльну характеристику розвитку 

типів лікувально-оздоровчих закладів регіону. 

 

Перелік питань для тестового контролю 

1. Курорт це – 

б) місцевість з лікувальними чинниками та сприятливими умовами для їх 

використання  

в) місцевість де можна приїхати на певну кількість днів для відпочинку 

г) місцевість де люди приїжджають для відпочинку, і отримують певну 

кількість послуг 

д) всі відповіді вірні 
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2. Україна має багаті рекреаційні й бальнеологічні ресурси для лікування 

та відпочинку населення, розвитку туризму і спорту, завдяки: 

а) вдалому збігу географічного положення 

б) геологічної будови 

в) гідрогеологічних умови 

г) усі відповіді вірні  

 

3. У якому році в Україні загальна кількість закладів тривалого 

перебування становила 3229 одиниць 

а) в 2001 р. 

б) в 2002 р. 

в) в 2000 р.  

г) в 1999 р. 

 

4. За формами власності заклади тривалого перебування розподіляються 

так: 

а) державна, колективна, приватна  

б) приватна, власність міжнародних організацій  

в) групова, міжнародна, державна 

г) державна, колективна, приватна, власність міжнародних організацій  

5.  У якому році в Україні 2 869 976 осіб було оздоровлено в санаторно-

курортних закладах 

а) 2000 р 

б) 2001 р 

в) 2002 р 

г) 2004 р 

 

6. Одним із напрямів державної політики в галузі туризму є: 

а) організація оздоровлення туристів 

б) організація оздоровлення населення  
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в) організація оздоровлення людей старше 60 р 

г) організація оздоровлення  

 

7. Згідно з рекомендаціями ВТО, санаторно-курортні та оздоровчі 

заклади належать до: 

туристичної індустрії  

а) до туристів 

б) до курорту 

в) до бази відпочинку 

 

8. Де на території України поширюються мінеральні води - йодобромні 

та йодні: 

а) у Львівській та Хмельницькій областях 

б) на Закарпатті 

в) на території Причорномор'я  

г) у Львівській області 

 

9. Де на території України поширюються мінеральні води з підвищеним 

вмістом органічних речовин – (всесвітньо відома "Нафтуся") 

а) у Львівській обл 

б) у Львівській та Хмельницькій областях  

в) у Вінницькій і Черкаській областях 

г) на Закарпатті 

 

10. Де на території України поширюються мінеральні води – радонові 

а) у Вінницькій і Черкаській областях  

б) у Львівській та Хмельницькій областях 

в) в Донбасі 

г) у Львівській області 
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11. Термальні води (гарячі джерела) розміщені в двох артезіанських 

басейнах: 

а) Причорноморському та Закарпатському  

б) Хмельницькому та Закарпатському 

в) Черкаському та Причорноморському 

г) усі відповіді вірні 

 

12.  Скільки в Україні налічують родовищ мінеральних вод: 

а) 109 родовищ 

б) 79 родовищ 

в) 68 родовищ 

г) 87 родовищ 

 

13.  Великі можливості для розвитку курортного господарства мають: 

а) Автономна Республіка Крим, Одеська, Запорізька, Закарпатська, 

Львівська та інші області  

б)  Одеська, Запорізька, Закарпатська, Львівська області 

в) Автономна Республіка Крим, Одеська, Закарпатська, Львівська  

г) Одеська, Запорізька,  Львівська  

 

14. Найсприятливіші умови для розвитку рекреації й туризму мають: 

а) Запоріжжя 

б) Одеса 

в) Карпати  

г) Львів 

 

15.  Скільки на території Карпат виявлено джерел мінеральних вод: 

а) 700 джерел 

б) 800 джерел  

в) 500 джерел 
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г) 900 джерел 

 

16.  У Карпатах на їх базі рекреації й туризму працюють 

а) санаторії, пансіонати 

б) санаторії-профілакторії, будинки відпочинку 

в) санаторії-профілакторії, санаторії 

г) санаторії, пансіонати, санаторії-профілакторії, будинки відпочинку  

 

17.  У Карпатах площа зарезервованих для рекреації ландшафтів дає 

змогу прийняти: 

а) 1,5 млн чол 

б) 2,0 млн чол 

в) 1,0 млн чол 

г) 1,8 млн чол 

 

18.  Найкращою формою власності для найбільших санаторно-курортних 

установ є: 

а) загальнодежавна 

б) кооперативна 

в) акціонерна  

г) власність громадських організацій. 

 

19. Основна маса санаторно-курортних установ, особливо розрахованих 

на: 

а) «вищий клас» 

б) «середній клас» 

в) «нижній клас» 

г) усі відповіді вірні 

 

20.  Компанія "Укркурортсервіс" створена в : 
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а) лютому 1999 p. 

б) лютому 1998 p. 

в) грудні 1999 p. 

г) липні 1997 p. 

 

21. Санаторно-курортний заклад - це 

а) заклад охорони  здоров'я, що забезпечує надання громадянам послуг 

лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з 

використанням природни  лікувальних  ресурсів  курортів  

б) місцевість з лікувальними чинниками та сприятливими умовами для їх 

використання (сонячним світлом, чистим повітрям, наявністю моря чи 

річки, прекрасними ландшафтами). 

в) місцевість де люди приїжджають для відпочинку, і отримують певну 

кількість послуг. 

г) усі відповіді вірні 

 

22. Санаторно-курортний заклад функціонує 

а) цілорічно 

б) сезонно 

в) цілорічно або сезонно  

г) в літній період 

 

 

Самостійна робота до теми 6. 

Тема 6. «Сучасний стан готельної індустрії України» 

1. Проаналізуйте дані Статистичного бюлетеню Держслужби України за 

останні роки щодо сучасного стану готельної індустрії України. 

За результатами аналізу назвіть основні тенденції розвитку галузі; регіони, 

де зросла кількість засобів розміщення, які їх типи переважають? 
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2.  На основі вивчення нових типів підприємств         визначіть причини їх 

створення. Дайте прогноз нових типів підприємств з огляду на соціально-

економічний розвиток, інноваційні тенденції. 

 

Перелік питань для тестового контролю 

Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні 

 

1. Мережа туристських підприємств активно формувалась наприкінці 

а) 70-х - упродовж 80-х рр.  

б) 60-х - упродовж 80-х рр. 

в) 80-х - упродовж 90-х рр. 

г) наприкінці 60-х - початку 80-х рр. 

 

2. У Європі загальна площа номеру повинна сягати  

а) 30 м
2
 

б) 40 м
2
 

в) 35 м
2
 

г) 25 м
2
 

 

3. Пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази туристських 

підприємств має бути проведення 

а) реконструкції, модернізації  

б) модернізаці 

в) реконструкції, модернізації та будівництва об' єктів туристської сфери  

г) модернізації та будівництва об' єктів туристської сфери 

 

4. У всьому світі про рівень готелю свідчить 

а) кількість зірочок  

б) кількість номерів 

в) їхній клас (вищий, середній) 
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г) кількість корон 

 

5. Готелі, ті, що знаходяться на околицях міста, змушені 

а) знизити ціни 

б) підвищити ціни 

в) пропонувати додаткові послуги  

г) знижити ціни, пропонувати додаткові послуги та високоякісний сервіс  

 

6. У якому році відкрито перший 5-зірковий готель у Західній Україні 

("Rixos-Prykarpattya"). 

а) у 2005 р 

б) у 2006 р 

в) у 2008 р 

г) у 2007 р 

 

7.  Упродовж яких років на готельному ринку української столиці 

з'явилися 5* готелі міжнародного класу 

а) 2005-2008 рр. 

б) 2006-2008 рр. 

в) 2006-2009 рр. 

г) 2006-2007 рр. 

 

8.  Якого року відкрився 5* готель Opera 

а) 2006 

б) 2001 

в) 2004 

г) 2009 

 

9.  Якого року відкрився 5* готель Premier Palace 

а) 2007 
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б) 2001 

в) 2003 

г) 2005 

 

10. Попит на готельні послуги зосереджений у скількох категоріях? 

а) Чотирьох  

б) Трьох 

в) Двох 

г) П'ятьох 

 

11.  Готельне господарство є: 

а) однією з основних складових курортної індустрії 

б) однією з основних складових туристської індустрії України 

в) важливою складовою для відпочинку 

г) усі відповіді вірні 

 

12. У Європі показник забезпеченості готельними місцями складає 

а) 10-15 місць на 1000 мешканців 

б) 10-15 місць на 2000 мешканців 

в) 10-20 місць на 2000 мешканців 

г) немає правильної відповіді 

 

13. На виконання статті 15 Закону України "Про туризм" із 1 жовтня 1999 

р. введено 

а) обов' язкову сертифікацію готельних послуг 

б) послуг харчування 

в) послуги, які надають суб'єкти туристської діяльності 

г) всі відповіді вірні  
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14.  Згідно з чинним законодавством, обов' язковій сертифікації в Україні 

нині підлягають 

а) 266 підприємств, що надають готельні послуги 

б) 455 підприємств харчування 

в) 545 підприємств харчування 

г) 266 підприємств, що надають готельні послуги, та 455 підприємств 

харчування 

 

15. Велика кількість "безкатегорійних" готелів пояснюється низкою 

причин: 

а) більшість із них не відповідають комплексу вимог до матеріально-

технічного забезпечення, номенклатури та якості наданих послуг, рівня 

обслуговування 

б) усі відповіді вірні  

в) деякі отримали сертифікат лише на безпеку проживання 

г) ряд готелів проводять поточний або капітальний ремонт та 

реконструкцію або знаходяться в стадії ліквідації 

 

16. Подальший розвиток готельного господарства неможливий без 

а) сучасного обладнання і новітніх технологій 

б) додаткових послуг (басейн, спортзал…) 

в) Без ресторану, чи бару у готелі 

г) усі відповіді вірні 

 

17. У країнах Європи кількість великих готелів становить 

а) 15-25 % від загальної кількості готельних господарств+ 

б) 75-85% - мотелі та готелі сімейного типу 

в) 10-20 % від загальної кількості готельних господарств 

г) немає правильної відповіді 

 



 

 49 

18.  У якому році створена перша в Україні готельна мережа "Premier 

Hotels" 

а) у вересні 2005 р 

б) у червні 2003 р 

в) у вересні 2003 р 

г) у вересні 2002 р 

 

19. Велике значення для розвитку туризму мають 

а) готельне господарство 

б) транспортні шляхи 

в) пам’ятки культури 

г) усі відповіді вірні 

 

 

 

Самостійна робота до теми 7. 

Тема 7, 8, 9, 10, 11, 12. «Готельна індустрія провідних країн світу». 

Охарактеризувати у вигляді реферативної доповіді: 

1. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у провідних 

країнах Північної Америки (США, Канада). 

2. 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.) 

3. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії Австралії (міста 

Сідней, Мельбурн, Канберра) та прилеглих островів.  

4. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у провідних 

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

5. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у провідних 

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

6. Особливості розвитку міжнародної готельної індустрії у провідних 

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

Туреччина, Ізраїль, ОАЕ та інші). 
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Перелік питань для тестового контролю 

 

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. км
2
 

б) 455 тис. км
2
 

в) 240 тис. км
2
 

 

5. Скільки незалежних держав входить до складу карибських островів? 

а) 15 

б) 25 

в) 44 
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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 

 

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

а) 25 

б) 48 

в) 70 
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г) 15 

 

11.  Площа невеликого острову і країна Барбадос? 

а) 248 км2 

б) 431 км2 

в) 548 км2 

г) 515 км2 

 

12.  Столиця Домініканської Республіки? 

а) Відень 

б) Алжир 

в) Санто-Домінго 

 

13.  Назвіть столицю Куби 

а) Гавана 

б) Алжир 

в) Барбадос 

г) Ямайка 

 

14.  Якого океану частина Карибського моря 

а) Тихого океану 

б) Атлантичного океану 

в) Індійського океану 

 

15.  Яка грошова одиниця  Куби 

а) долар 

б) кронa 

в) песо 

г) євро 
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16.  Канада – це країна, що займає: 

а) південну частину Америки 

б) західну частину Америки 

в) північну частину Америки  

г) східну частину Америки 

 

17. Канада межує з: 

а) Мексикою 

б) Сполученими Штатами Америки 

в) немає правильної відповіді 

г) Росією 

 

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

а) Росія 

б) Великобританія 

в) Сполучені штати Америки 

г) Франція 

 

19. У якому році Канада сформувалася як федеральне утворення чотирьох 

провінцій у статусі британського домініону? 

а) 1867 

б) 1865 

в) 1868 

г) 1866 

 

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

статусу автономії від Сполученого Королівства відповідно 

до Вестмінстерського статуту? 

а) 1933 

б) 1931 
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в) 1932 

г) 1930 

 

21. Скільки державних форм визнано на федеральному рівні? 

а) 4 

б) 3 

в) 2  

г) 1 

 

22. У Канаді рівень готелю позначається: 

а) цифрами 

б) зірочками 

в) символами 

г) літерами 

 

23.  Більшості десертів в Канаді виготовляють на основі кленового 

сиропу: 

а) не вірно 

б) вірно 

 

24.  Путін (poutine) традиційна страва провінції … 

а) Онтаріо 

б) Британської Колумбії 

в) Квебек 

г) немає правильної відповіді 

 

25.  Столиця США розташована на території:  

а) штату Вашингтон 

б) федерального округу Колумбія 

в) штату Нью-Джерсі 
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г) штату Аляски 

 

26. За державним устроєм США є:  

а) федеративною республікою 

б) унітарною республікою 

в) федеративною монархією 

г) монархією 

 

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

а) Канада, Мексика 

б) Гондурас, Росія 

в) Гватемала, Куба 

г) Куба, Росія 

 

28. Частка аборигенів (індіанців, ескімосів, алеутів) у населенні США 

складає: 

а) 1 % 

б) 12,5 % 

в) 0,8 % 

г) 2% 

 

 29. Оберіть два види промислової продукції, на виробництві якої 

спеціалізується США:  

а) мінеральні добрива та металорізальні верстати 

б) авіаційна та космічна техніка 

в) промислове та електронне обладнання 

г) космічна техніка та електронне обладнання 

 

30.  Двома правильними характеристиками США є такі твердження: 
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а) за формою правління є республікою, за устроєм - федеративною 

державою 

б) має вихід до трьох океанів, межує по суші із двома країнами 

в) є найбільшим експортером вугілля, нафти, природного газу та залізної 

руди 

г) є найбільшою державою на всій планеті 

 

31.  В зовнішньоекономічних відносинах США провідну роль відіграють 

а) сільське господарство 

б) ТНК та міжнародні інвестиції 

в) металургійне виробництво 

г) туризм 

 

32.  Назва американського штату, що був куплений у Росії у 1867 році: 

а) Аляска 

б) Гаваї 

в) Колумбія 

г) Техас 

 

33. Найвища точка Північної Америки: 

а) Мак-Кінлі 

б) Аппалачі 

в) Елберт 

г) Рейнір 

 

34. Корінні народи США:  

а) ескімоси, мохено, ольстер 

б) алеути, ескімоси, зеландці 

в) індіанці, алеути, ескімоси 

г) мохено, індіанці, зеландці 



 

 57 

 

35. Швидке розширення готельної індустрії було пов'язане з: 

а) відсутністю станових (матеріальних) бар'єрів в новій країні  

б) відсутністю законів в новій країні  

в) відсутністю негативної влади в новій країні  

г) бажанням розвиватись в новій країні  

 

36. Вкажіть правильне розташування одного з найпопулярніших міст США, 

Нью-Йорка 

а) розташоване в гирлі річки Міссурі, на Атлантичному узбережжі. 

б) розташоване в гирлі річки Гудзон, на Атлантичному узбережжі  

в) розташоване в гирлі річки Гудзон, на узбережжі Тихого океану. 

г) розташоване в гирлі річки Міссурі, на узбережжі Тихого океану. 

 

37. Як звали першого власника всесвітньо відомої мережі готелів «Hilton»? 

а) Педро Нель Оспін 

б) Конрад Хілтон 

в) Баррон Хілтон 

г) Нель Хілтон 

 

38. В Північній Америці перші заїжджі двори стали з'являтися з початку… 

а) XVI ст 

б) XV ст 

в) XVII ст. 

г) ХХ ст 

 

39. Першим американським готелем став… 

а) 100-кімнатний Plaza Hotel, який відкрився в 1794 році на Нью-Йорському 

Бродвеї 
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б) 70-кімнатний City Hotel, який відкрився в 1794 році на Нью-Йорському 

Бродвеї 

в) 70-кімнатний Hilton Hotel, який відкрився в 1794 році на Нью-Йорському 

Бродвеї 

г) 70-кімнатний Sheraton Hotel, який відкрився в 1794 році на Нью-

Йорському Бродвеї 

 

40. Для чого облаштовували спеціальний зал у готелях у США у XVIII ст.? 

а) Тому що в Америці були відсутні аристократичні палаци, як в Європі, 

придатні для проведення балів і інших «суспільних заходів». 

б) Тому що в Америці були заборонені аристократичні палаци, як в 

Європі, придатні для проведення балів і інших «суспільних заходів». 

в) Тому що в Америці були відсутні аристократичні палаци, як в Європі, 

та заборонені «суспільні заходи». 

г) Тому що Америка не була придатна для аристократичних заходів. 

 

41. Корпоративний девіз компанії «Hilton» це: 

а) «Гарантія є при доступному сервісі» 

б) «Гарантія елітарної розкоші є при високому сервісі та стандартної 

якості»  

в) «Гарантія елітарної розкоші - за доступного сервісу високої 

стандартної якості!». 

г) «Гарантія елітарної розкоші – високі ціни» 

 

42. Як писали американські журналісти, Конрад Хілтон першим зрозумів те, 

що сьогодні стало загальним місцем в індустрії послуг, а саме: 

а) в справжньому комфорті і ненав'язливому, але всюдисущому сервісі 

однаково мають потребу і мільйонери, і люди зі середніми доходами, проте 

і ті і інші не готові ради цього зупинятися разом в одних і тих же готелях. 
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б) в справжньому комфорті і ненав'язливому, але всюдисущому сервісі 

мають потребу мільйонери, які зупиняються в тих же готелях. 

в) в справжньому комфорті і ненав'язливому, але всюдисущому сервісі 

однаково мають потребу і мільйонери, і люди зі середніми доходами, 

причому і ті і інші готові ради цього зупинятися разом в одних і тих же 

готелях. 

г) в справжньому комфорті мають потребу люди зі середніми доходами 

 

43. За 1950-1960 рр. з’явились три великих мережі готелів, які фактично 

поділили між собою готельну індустрію 

а) «Хілтон», «Шератон» і «Статлер» 

б) «ІнтерКонтенінталь», «Меріот» і «Хілтон» 

в) «Хілтон», «ІнтерКонтенінталь» і «Статлер» 

г) «Шератон», «Статлер» і «ІнтерКонтенінталь» 

 

44. Які технічні новинки появилась у США у період готельного буму в XIX 

ст? 

а) водопровід, ванна, туалет  

б) ліфт, водопровід, ванна, туалет 

в) ліфт, водопровід, ванна, туалет, парковка 

г) ліфт, водопровід, умивальники 

 

45. Коли у США був введений в експлуатацію перший готель з центральним 

опаленням? 

а) до середини XIX ст. 

б) середина XIX ст. 

в) кінець XIX ст. 

 

46. Про яку країну йдеться в описі: державана ,республіка, що межує на 

північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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а) Франція 

б) Бразилія  

в) Перу 

г) Канада 

  

47.  На скільки частин поділяють французьку кухню? 

а) 4 

б) 3 

в) 2 

г) 5 

 

48. Яка перша страва характерна для французької кухні: 

а) суп 

б) крем-суп 

в) суп-пюре 

г) яєчня з беконом 

 

49. Які види м’ясних продуктів використовують французи: 

а) телятину, яловичину 

б) баранину, птицю, дичину 

в) всі відповіді вірні. 

г) немає правильної відповіді 

 

50.  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 

 

51.  Яка страва є найбільш поширеною в Франції? 
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а) трави з морепродуктів 

б) устриці 

в) омлети і сирні суфле 

г) страви з морської і прісноводної риби 

 

52.  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 

 

53.  Скільки сортів сиру виговляють у Франції? 

а) 500 

б) 400 

в) 300 

г) 350 

 

54.  Найвідомішими французькими десертами є 

а) вишневий пиріг, клафуті, шарлотка 

б) тірамісу, шоколад 

в) східні солодощі, пастила 

г) яблучний пиріг 

 

55.  Яким спиртним напоям віддають перевагу французи? 

а) шампанське, текіла 

б) ром, лікер 

в) абсент, кальвадос, коньяк 

г) коктейлі на основі горілки 

 

56.  Яким безалкогольним напоям відають перевагу французи? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
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а) сік, морс 

б) фруктові соки 

в) компот 

г) узвар 

 

57.   Головна визначна пам’ятка Тунісу: 

а) давньоримське місто Дугга 

б) стародавні залишки  міста  Карфаген 

в) немає  правильної  відповіді 

г) садиба  Dar el-Annabi 

 

58.  Національна кухня  Тунісу характерезується: 

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 

 

59.  Один з найкраще збережених археологічних парків Тунісу: 

а) всі відповіді вірні 

б) садиба Dar el-Annabi 

в) давньоримське місто Дугга 

г) немає вірної відповіді 

 

60.  Два найпопулярніші фрукти  в Тунісі: 

а) лимон і груша 

б) фініки і апельсини 

в) лайм і  яблука 

г) всі відповіді вірні 
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61. Традиційною стравою туніської  кухні є: 

а) туніський салат 

б) пекучий хліб 

в) кускус 

г) таджин 

 

62.  Рік реновації номерного фонду в готелі Cosmos Tergui Club 2 * 

а) 2014 

б) 2016 

в) 2019 

 

63.  Найбільш вживаний напій тунісців: 

а) вина 

б) м’ятний чай з цукром 

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

вуглекислоти 

г) немає вірної відповіді 

 

64. Друга за популярністю національна страва: 

а) брик 

б) шакшука 

в) немає вірної відповіді 

г) аджа 

 

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

а) немає вірної відповіді 

б) є величезна доглянута територія і пологий вхід в море 

в) місце розташування готелю 

г) рік реновації готелю 
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66. Найбільш поширеною пряністю в туніській кухні є: 

а) шафран 

б) м’ята 

в) римський кмин 

г) селера 

 

67. Одне із чотирьох імперських міст Марокко: 

а) фес 

б) мекнес 

в) волюбіліс 

г) немає вірної відповіді 

 

 68.  Найбільш часто використовується м'ясо в Мароканській кухні: 

а) телятина 

б) баранина і курятина 

в) свинина 

г) немає вірної відповіді 

 

69.  Ущелина  Тодра знаходиться: 

а) в частині Південної Африки 

б) в Північній Африці 

в) на віддаленій східній частині Високих Атлаських гір 

г) в Східній Африці 

 

70.  Найважливіший Мароканський напій: 

а) мінеральна вода 

б) кава 

в) сік 

г) м’ятний чай 
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71.  Готель  Riad Fes Kettani розташований : 

а) в медині міста Фес 

б) біля Ущелини Тодра 

в) на пляжі 

г) немає вірної відповіді 

 

72.  Інше популярне святкове блюдо мароканців: 

а) кускус 

б) пастила 

в) смажене цілком на рожні ягня ―мешві» 

г) немає вірної відповіді 

 

73. Долина Драа розташована: 

а) на Півночі 

б) на Південь від високих гір Атлас 

в) на Сході 

г) на Заході 

 

74.  Найбільш широко поширені марокканські страви: 

а) пастила 

б) немає вірної відповіді 

в) кускус і тажин 

г) смажене цілком ягня 

 

75.  Готель Les Mérinides, розміщений: 

а) біля Долини Драа 

б) немає вірної відповіді 

в) на пагорбах міста Фес 

г) на Сході Африки 
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76.  Араби принесли в кухню Марокко: 

а) корицю ,імбир, шафран, зіру, кмин 

б) овочі і фрукти 

в) фініки 

г) немає вірної відповіді 

 

77. Які океани омивають Бразилію? 

а) Тихий та Північний Льодовитий 

б) Атлантичний та Північний Льодовитий 

в) Тихий та Індійський 

г) Тихий та Атлантичний 

 

78.  Клімат Бразилії переважно: 

а) прохолодний і вологий 

б) прохолодний і сухий 

в) теплий і вологий 

г) теплий і сухий 

 

79. У Бразилії, у якому місті найбільше готелів? 

а) Салвадор 

б) Сан-Паулу 

в) Бразилія 

г) Ріо-де-Жанейро 

 

80. Клас готелів країні оцінюється за: 

а) за зірковою системою  

б) за коронами 

в) за пальмами 

г) за видами послуг, що надаються 
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81. Бразильські готельні номери, на відміну від готелів Північної Америки, 

не оснащені 

а) сейфами 

б) гардеробом 

в) балконами 

г) прасками, прасувальними дошками та кавоварками 

 

82.  У бразильських готелях сейфами оснащені всі номери, починаючи з 

категорії: 

а) 1 зірка 

б) 4 зірки 

в) 5 зірок 

г) 3 зірки 

 

83.  Найбільш поширені типи розміщення в Бразилії є: 

а) кемпінг 

б) апарт-готелі 

в) хостели  

г) лонжі 

 

84.  Який із готелей Бразилії, прославився наявністю вертолітного 

майданчика? 

а) Hilton Barra Rio De Janeiro 

б) Corais & Conchas 

в) Meliá Brasil 21 

г) Blue Tree 

 

85. Відомий у Бразилії готель  «Corais & Conchas» це- 
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а) унікальний мотель 

б) унікальний бунгало 

в) унікальний ротель  

г) унікальний гостьовий будинок  

 

86. Бразилія займає одне з перших місць по виробництву: 

а) рису 

б) овочів 

в) риби 

г) какао 

 

87. Де зазвичай снідають бразильці: 

а) не снідають 

б) у кафе 

в) вдома 

 

88.  Для обіду в Бразилії можна вибрати дуже поширений в заклад під 

назвою «Сamida a cilo», особливістю якого є: 

а) шведський стіл 

б) їжа на винос 

в) їжа за кг 

 

89.  Бразильська страва фейжоада – це: 

а) суп з креветками 

б) суп з кокосовим молоком 

в) страва з сушеної риби 

г) тушкована чорна квасоля з рисом і шурраско 
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90. Скільки відсотків чайових включають у рахунок в ресторанах Бразилії: 

а) 5% 

б) 1-2% 

в) 20% 

г) 10% 

 

91.  Кекси, з різних типів борошна це: 

а) брігадейру 

б) асаї 

в) пудін 

г) болу 

 

92.  Що найчастіше п'ють бразильці в барах: 

а) вино 

б) коктейлі 

в) сік 

г) пиво 

 

93.  Алкогольний напій бразиліанців «кашами» виготовляють з: 

а) віскі 

б) пива 

в) вина 

г) очеретяної горілки 

 

94.  Найпопулярніша пам'ятка у Бразилії: 

а) Кафедральний собор Бразилії 

б) Цукрова голова в Ріо-де-Жанейро 

в) Водоспад Ігуасу 

г) Статуя Христа Спасителя 
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95.  Бразильська страва бакалян –  це страва з… 

а) з морозива та шербету з ягід асаї 

б) з сиру і рису 

в) риби  

г) страва з сушеної риби тріски 

 

96. Чим зазвичай снідають у готелях Бразилії? 

а) булочками з маніоки і сиру  

б) різною випічкою  

в) вівсянкою та кавою 

г) тропічними фруктами та соками 

 

97.  Яка інша назва Кокосових островів? 

а) Мальдіви; 

б) Острови Тіві; 

в) Кілінг; 

г) Фарерські острови. 

98.  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. 

 

99.  Як можна дістатися з Тасманії до Австралії? 

а) повітряним шляхом або на поромі; 

б) машиною; 

в) залізничним транспортом; 

г) велосипедним транспортом.  
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100. Центром туризму Кокосових островів є: 

а) острів Кенгуру; 

б) острів Гузбері; 

в) острів Горсбург; 

г) західний острів. 

 

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

а) 1940р; 

б) 1977р; 

в) 1999р; 

г) 2003р. 

 

102. До пам’яток острова Кенгуру відносять: 

а) фліндерс Чейз Національний парк; 

б) американська річка; 

в) парк дикої природи острова Кенгуру; 

г) всі відповіді вірні. 

 

103. 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. 

 

104. Скільки островів входять до складу Кілінгу? 

а) майже три десятка; 

б) немає вірної відповіді; 

в) майже шість десятків; 

г) менше 10. 
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105. Яке місто Австралії можна вважати головною туристичною 

дестинацією? 

а) Канберра; 

б) Перт; 

в) Дарвін; 

г) Сідней. 

 

106. Яка столиця Австралії? 

а) Сідней; 

б) Канберра; 

в) Маргарет-Рівер; 

г) Тасманія. 

 

107. Який  сіднейський пляж є знаменитим на весь світ? 

а) Манні; 

б) Бонді-Біч; 

в) Балморал; 

г) Ньюпорт-Біч. 

 

108. Що є невід’ємною частиною меню жителів Сіднея ? 

а) фрукти та овочі; 

б) м’ясо; 

в) риба та морепродукти; 

г) рис 

  

109. Який найбільш поширений варіант проживання туристів у Сіднеї? 

а) хостели; 

б) кемпінги і караван-парки; 

в) бунгало; 
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г) котеджі. 

 

110.  До Перта можна дістатися рейсом Emirates через Дубаї, а також з… 

а) всіх великих австралійських міст; 

б) найменших куточків Австралії; 

в) лише столиці Австралії; 

г) усіх островів Австралії. 

 

111. Острів Кенгуру також є одним з найкращих районів Австралії для …, з 

великою кількістю багатих рибою стін та затонулих місць для вивчення. 

а) серфінгу з крутими хвилями; 

б) риболовлі; 

в) дайвінгу з помірною водою; 

г) загоряння під теплим австралійським сонцем. 

 

112.  Національний парк Flinders Chase охоплює весь … кінець острова 

Кенгуру. 

а) східний; 

б) західний; 

в) північний; 

г) південний. 

 

113. Заповідник … є єдиним місцем у світі, де ви можете спостерігати 

колонію … в їх природному середовищі існування. 

а) Flinders Chase; коал; 

б) Bay Seal Bay; пінгвінів; 

в) Kelly Hill; кенгуру; 

г) Bay Seal Bay ; австралійських морських левів. 
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114. Острів Кенгуру ("КІ" для місцевих жителів) – це … та притулок для 

дикої природи. 

а) центр промисловості; 

б) наймодернізованіший центр; 

в) екотуристичний скарб; 

г) неприступний куточок. 

 

115. Сідней розташовується в… Австралії в затоці Порт Джексон. 

а) південній частині; 

б) східній частині; 

в) південно-західній частині; 

г) південно-східній частині. 

 

116. Найвідомішою мережею хостелів Сіднея вважається …, що пропонує 

комфортні номери та професійне обслуговування. 

а) YHA; 

б) Dream Hostels; 

в) Comfort city; 

г) всі відповіді вірні. 

 

117. Головними культурними подіями міста є …, що охоплює оперні та 

театральні постановки… 

а) Сіднейський ермітаж; 

б) Сіднейський сафарі;  

в) Сіднейський цирк; 

г) Сіднейський кінофестиваль 

 

118.  Сервіс потрібно будувати … 

а) за принципом попиту (що хоче гість); 
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б) за принципом пропозиції (готель пропонує нові послуги, які може 

надати, а гість вибирає); 

в) не тільки за принципом попиту (що хоче гість), але і за принципом 

пропозиції (готель пропонує нові послуги, які може надати, а гість вибирає); 

г) залежно від типу готелю. 

 

119.  На території Азії виникли три світові релігії - 

а) буддизм, християнство, іслам 

б) іудаїзм,  християнство, іслам 

в) буддизм, іудаїзм, іслам 

г) християнство, буддизм, іудаїзм 

 

120. Азія сполучена з Африкою 

а) протокою Ла-Манш 

б) протокою Босфор 

в) Суецьким каналом 

г) Беренговою протокою 

 

121. Азіатська кухня характеризується: 

а) використанням прянощів, спецій, соусів і приправ  

б) використанням соєвих продуктів, які разом з рибою є основним 

джерелом білка  

в) популярністю таких продуктів, як: рис, який може бути гарніром, 

основною стравою і навіть десертом; локшина, яку азіати навчилися 

готувати в різних варіантах; бобові 

г) усім вище перерахованим. 

 

122. За даними UNWTO Китай посідає … місце в списку серед 

туристичних напрямів 

а) Перше  

https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
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б) Друге  

в) Четверте  

г) П’яте 

 

123. Відомо, що підготовка до Літніх Олімпійських ігор 2008 року, які 

пройшли в …, послужило додатковим стимулом розвитку національного 

будівництва. 

а) Індії 

б) Китаї 

в) Таїланді 

г) Японії 

 

124. Як повідомили в Державному управлінні у справах туризму КНР, … в 

значній мірі сприяло розповсюдженню туристичних стандартів. 

а) ухвалення державних стандартів "зіркових" готелів 

б) ухвалення Мішленівської системи оцінки готелів 

в) прийняття єдиних стандартів для засобів розміщення 

г) прийнятя рішення про ліцензування діяльності засобів розміщення 

 

125. Готельна мережа Hilton також оголосила про створення спільного 

підприємства з компанією DLF для розвитку готельної сфери в ... 

а) Китаї 

б) Таїланді 

в) Японії 

г) Індії 

 

126.  «Крім того, ця тропічна країна розробила власне вдале поєднання 

висококласних готелів і SPA- курортів». Це твердження про: 

а) Китай 

б) Таїланд 
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в) Японію 

г) Індію 

 

127.  Готель класу люкс Роял Мерідієн Яхт Клуб розташований у Таїланді 

на острові… 

а) Самуї 

б) Пханган 

в) Пхі-Пхі-Дон 

г) Пхукет 

 

128.  В Японії туристам пропонується розміщення: 

а) переважно у західному (європейському) стилі 

б) переважно в японському стилі 

в)  як у західному (європейському) так і в японському стилі, які 

відрізняються за класом та цінами. 

г) як у західному (європейському) так і в японському стилі, які рівні за 

класом та цінами. 

 

129.  Вирушаючи на відпочинок до …, слід мати на увазі, що система 

класифікації готелів у цій країні відрізняється від звичної для нас зоряної 

системи. Якщо сказати точніше, то офіційно прийнятих позначень 

категорійності там просто не існує - готелям присвоюється певний клас 

залежно від рівня наданих послуг.  

а) Японії 

б) Китаю 

в) Індії 

г) Таїланду 

 

130.  Готель …,  що знаходиться в Японії, занесений в Книгу рекордів 

Гіннеса як найстаріший готель в світі 
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а) Shiki Niseko 

б) Hoshi Ryokan 

в) A Hyat 

г) Hakuba Onsen 

131.  … готелі призначені для найбільш економних туристів; розміщення - 

в невеликому боксі, обладнаному як спальне місце. 

а) Капсульні 

б) Боксові 

в) Трубчасті 

г) Оболонкові 

132.  Готель із андроїдами: 

а) A Hyat 

б) Henn-na 

в) Hoshi Ryokan 

г) Hakuba Onsen 

133. Та на сьогоднішній день можна сміливо віддати "золото" у готельних 

перегонах … 

а) Малій Азії 

б) Південно-східній Азії 

в) Близькому Сходу 

г) Далекому Сходу 

134.  Усе більше актуальним для Близького Сходу стає: 

а) кількісне нарощування готельних об'єктів 

б) якісний аспект, усіляка диверсифікованість пропонованих туристсько-

готельних послуг 

в) диверсифікованість пропонованих туристсько-готельних послуг, 

будівництво нових готелів класу de luxe 

г) правильні відповіді б і в 
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135.  Інвестиції в цей динамічний готельний ринок Дубаю роблять не 

тільки відомі готельні мережі, але і не менш відомі мультимільйонери. 

Наприклад, … 

а) Білл Гейтс 

б) Ілон Маск 

в) Емануель Макрон 

г) Дональд Трамп 

136.  Ця країна славиться своїми капсульними готелями 

а) Китай 

б) Японія 

в) Корея 

г) Немає правильної відповіді 

 

137. 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 

 

138. Окрім традиційних варіантів поселення, все більшою популярністю у 

туристів користується розміщення в … буддійських монастирях 

а) корейських 

б) китайських 

в) японських 

г) індуських 

 

139. Серед найцікавіших готелей Японії не існує: 

а) готелів з андроїдами 

б) Готелів-музеїв 
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в) капсульних готелів 

г) готелів трансформерів 

 

140. готель "Рекан" з ванною громадського користування знаходиться в: 

а) Китаї 

б) Японії 

в) Кореї 

г) Тайвані 

 

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

класифікація у: 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

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

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

143. 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) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 
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144. Усі страви діляться на дві категорії: "сикса" і "єрі". В якій це країні? 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

145. Ханок і Мінбак. В якій це країні? 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

146. Супер-делюкс і делюкс-готелі приблизно відповідають 5* і 4* готелям 

в стандартній класифікації. Готелі першого класу за рівнем обслуговування 

відповідають європейським готелям категорії 3* і 3* super, готелі другого і 

третього класів - 2* і 3* готелям. В якій це країні? 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

147. 2020 рік індустрія туризму в … займатиме до 8,6% світового ринку і 

стане найбільшою у світі 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

148. Що тут зайве? Розвиток сфери гостинності Китаю зумовлений: 

а) місцем проведення Олімпійських ігор у 2008 р. 

б) найбільшою кількістю населення 
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в) вступом у 2001 р. до Всесвітньої торговельної організації 

г) сприятливою екологічною ситуацією 

 

149. Змішання англійської лиску з азіатськими традиціями. Зовсім недавно 

(у 1997р.) … перейшов під юрисдикцію Китаю, але дух Великобританії 

зберігся. Яке це місто? 

а) Шанхай 

б) Пекін 

в) Гонконг 

г) Гуанчжоу 

 

150. Рисові тераси можна зустріти у :  

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

151. Сіань і "Теракотову армію" можна зустріти у : 

а) Китаї 

б) пн Кореї 

в) пд Кореї 

г) Японії 

 

152. Чим популярний Шанхай 

а) він знаходиться в Японії 

б) перше за чисельністю місто світу 

в) там знаходиться найвища вежа світу 

г) там знаходиться найвідоміша та найдовша вулиця світу. 

  

153. Тут можна зустріти гори Тибет: 
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а) Китай 

б) пн Корея 

в) пд Корея 

г) Японія 

 

154. Знайдіть не вірне твердження щодо класифікації у Китаї: 

а) найпримітивніші - хостели або "гостьові будинки"  

б) 2-3 зірки - «будинки для гостей»  

в) 3-4 зірки - туристичні готелі 

г) 4-5 зірок - «курортні будинки»  

 

155. Особливістю готелів-андроїдів в Японії є: 

а) використання роботів замість персоналу 

б) вони оснащені інноваційними технічними пристроями 

в) туристи з легкістю зможуть зарядити він телефон в цьому готелі 

безкоштовно 

г) вони використовують андроїд систему для менеджменту готелю 

 

156. Підлога в японському традиційному стилі називається: 

а) ріка 

б) рекан 

в) татамі 

г) офуро 

 

157. First (F) клас в Японії це: 

а) найбільш економічний варіант розміщення. У номерах може бути 

відсутнім ванна кімната. Стане ідеальним варіантом для проживання на 

період короткочасної поїздки. 
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б) готелі середнього класу (3 зірки за Європейською класифікацією). 

Надають стандартний набір послуг і необхідні зручності. Номери мають 

порівняно невелику площу. 

в) готелі Японії, приблизно відповідні оцінці в 4 зірки. Рівень 

обслуговування в них трохи вище середнього, а вартість проживання досить 

прийнятна. Комфортні упорядковані номери повністю відповідають 

вимогам клієнтів. 

г) готелі, що відповідають рівню 5 зірок. Умови проживання в них дещо 

поступаються попередньої категорії, за рахунок чого і вартість номерів стає 

більш доступною. Оптимально підійдуть для особливо вимогливих клієнтів. 

 

158. Загальна лазня в Японії: 

а) ріка 

б) рекан 

в) татамі 

г) офуро 

 

160. Вулканічний острів Чеджудо - найбільший острів: 

а) Китаю 

б) пн Кореї 

в) Пп Кореї 

г) Японії 

161. Чайові персоналу включені вже у рахунок та становлять від 3 до 10 %. 

Де це? 

а) Китай 

б) пн Корея 

в) пд Корея 

г) Японія 
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162. Офіційний знак з білою квіткою, де написано: ―Good Restaurant‖ можа 

зустріти у   

а) Китаї 

б) Пн Кореї 

в) Пд Кореї 

г) Японії 

 

163. Європейський ресторан в Кореї - місце, куди йде людина 

а) з малим достатком 

б) з високими доходами 

в) з середнім достатком 

г) тільки туристи 

 

164. Гостям у буддійських монастирях не надається: 

а) проста кімната  

б) трьох разове харчування   

в) послуги перекладача 

г) додатковий набір послуг 
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ЧАСТИНА 2. 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ:  

« ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО 

СТВОРЕННЯ ГОТЕЛЮ «…….» МІЖНАРОДНОГО ВЗІРЦЯ 

  

1. Практична філософія готелю та загальні підходи до її розроблення у 

процесі створення готелю «…….». 

 2. Методичні рекомендації до розроблення практичної філософії 

готелю. 

 

1. Практична філософія готелю та загальні підходи до її 

розроблення у процесі створення готелю. 
 
Обґрунтування проекту створення готельного підприємства в сфері 

міжнародної готельної індустрії має починатися з визначення основних 

напрямів його практичної філософії – загального підходу до ведення 

бізнесу, що формується з певної сукупності інтелектуальних задумів і має 

на меті реалізувати потреби власників підприємства шляхом 

цілеспрямованого впливу на поведінку цільового сегменту потенційних 

споживачів. 

Для практичної філософії готелю є характерним взаємозалежність 

між усіма елементами, починаючи з місії, назви, дизайнерського рішення і 

структури сервісу та завершуючи загальною атмосферою, що підсилює 

значення всіх його характеристик і виражає загальну концептуальну ідею. 

Таким чином, практична філософія готельного підприємства виходить за 

межі виробничої та обслуговуючої діяльності, даючи можливість творчо 

підходити до організації прийому та розміщення, харчування, дозвілля, 

відпочинку, оздоровлення та ін. видів обслуговування, оформлення 

інтер’єру та екстер’єру, пропозиції страв меню, тощо. Відвідувач, по суті, 

платить не тільки за проживання і харчування, а й за атмосферу, комфорт, 

відпочинок, ідею. 

Необхідно визначити основні напрями практичної філософії 

проектованого готельного підприємства, що передбачає необхідність 

вирішення двох питань: що саме запропонувати споживачам (ідея) і у якій 

формі це представити (форма). Цей процес складається з двох етапів: 

ідейного і матеріального (упредметнене відображення ідей), що дасть змогу 

розробити детальний бізнес-план підприємства, дизайн-проект як 

зовнішнього, так і внутрішнього оформлення, планувальне та інженерно-

будівельне рішення об’єкту. 
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Розроблення практичної філософії готельного підприємства 

здійснюється за результатами досліджень регіонального ринку потенційних 

споживачів та основних конкурентів. Для цього необхідно визначити: 

- переваги регіону та місця розміщення підприємства; 

- характеристику цільової аудиторії потенційних споживачів, їх 

споживчої поведінки та структури потреб; 

- характеристику конкурентів щодо асортиментної, цінової, рекламної 

політики, цільової аудиторії споживачів та обсягів реалізації послуг. 

За результатами ринкових досліджень формулюють головну 

концептуальну ідею – місію готельного підприємства. Місію підприємства 

необхідно сформулювати у формі короткого брендового слогану, 

спрямованого на формування іміджу підприємства. Місія підприємства має 

узгоджуватись з його назвою. 

Після визначення місії підприємства необхідно розробити концепцію 

загальної атмосферики готелю – встановити загальні вимоги до стилю та 

інтер’єру: загальна концепція дизайну архітектури готельної будівлі, 

ландшафту, різних груп приміщень щодо кольорового і декоративного 

оздобленням стін, стелі та підлоги, освітлення, типу меблів, текстильного 

оздоблення вікон та меблів, особливих елементів внутрішнього декору, 

бажаної атмосфери, вимоги до дизайну форми персоналу та логотипу 

готелю. 

Основні елементи практичної філософії проектованого готельного 

підприємства, які необхідно розробити: 

- місія підприємства; 

- концепція загальної атмосферики готелю; 

- загальна характеристика готелю: розміщення (тип і призначення, 

рівень комфорту, кількість, категорії і дизайнерський стиль номерів), спосіб 

організації та взаємозв’язку всіх груп приміщень); 

- система проживання і харчування гостей; 

- перелік основних і додаткових послуг готелю; 

- структура закладів харчування готелю, їх кулінарне спрямування, 

формат виробництва і обслуговування, рівень сервісу, загальна 

атмосферика; 

- організація надання послуг побутового обслуговування, культурно-

дозвіллєвого призначення, SPA і Wellness послуг, торговельних та бізнес-

послуг; 

- характеристика ексклюзивних, унікальних послуг і продуктів, які 

плануються як конкурентні переваги підприємства; 

- інновації, що використовуватимуться в роботі готелю. 

 

 

2. Методичні рекомендації до розроблення практичної філософії 

створення готелю 
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Розроблення практичної філософії проектованого підприємства 

ґрунтується на визначенні особливостей регіону та місця розміщення, 

характерних ознак цільового ринку споживачів готельного продукту і 

основних конкурентів з урахуванням заданого типу і призначення засобу 

розміщення (наприклад, SPA – готель, етноготель, акваготель). З цією 

метою необхідно надати стислу характеристику заданого регіону 

розміщення проектованого готелю: 

- географічне положення; 

- природно-кліматичні умови та інші природні фактори; 

- рівень пейзажної різноманітності; 

- рівень розвитку інфраструктури регіону розміщення, зокрема 

дислокація об’єктів готельно-ресторанного господарства в регіоні; 

- транспортні сполучення і комунікаційні мережі; 

- внутрішня географія – розташування у планувальній структурі міста: 

―спальні‖ райони, райони з найбільшою концентрацією офісних будівель, 

престижні житлові комплекси; 

- еколого-санітарний стан; 

- населення регіону розміщення (чисельність, густота населення, 

ментальність, національність, віросповідання, рівень доходів, освіта); 

- туристичні потоки (обсяги туристичних потоків, сезонність туризму, 

характерні види туризму, тощо). 

У загальній характеристиці регіону розміщення проектованого 

готелю необхідно надати: особливості його географічного положення, 

описання природних факторів місцевості, наявність особливо цінних та 

унікальних природних лікувальних ресурсів, природних пейзажів, пам’яток 

культури, особливості інфраструктури регіону розміщення (наявність 

торговельних, бізнес, навчальних, культурно-дозвіллєвих, мистецьких 

центрів, зон відпочинку, дислокація підприємств готельно-ресторанного 

господарства, наявність транспортного сполучення, характер і обсяг 

транспортних потоків, доступність комунікаційних мереж тощо), 

характеристика населення і туристичних потоків регіону. 

Для вибору місця розміщення готелю необхідно проаналізувати обсяги 

і специфіку туристичних потоків, ділову активність і заселеність регіону, 

наявність унікальних природних факторів, лікувальних ресурсів, історичних 

пам’яток культури, туристичних центрів і зон відпочинку, особливості 

мікроклімату і ландшафту, інфраструктури регіону розміщення, доступність 

комунікаційних мереж і транспортного сполучення, тощо. 

Необхідно надати характеристику місця розміщення проектованого 

готелю, який повинен мати транспортну доступність, зручні зв’язки з 

вокзалами, проаналізувати наявність вільних територій для влаштування 

під’їздів і стоянок для пасажирських, екскурсійних автобусів, автомашин. 

При виборі місця розміщення готелю необхідно враховувати наявність 

міських інженерних комунікацій (водогін, каналізація, електрокабель), 

можливість телефонізації і під’єднання до існуючих інженерних міських 

мереж із врахуванням їхньої потужності та розміщення, що значно знижує 
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обсяг вартості будівництва готельних комплексів. Доцільно проаналізувати 

природний рельєф і ландшафтне оточення для досягнення органічного 

зв’язку зовнішнього та внутрішнього простору проектованого готельного 

підприємства для досягнення естетичної виразності. Слід враховувати 

також екологічну комфортність та санітарно-гігієнічні параметри місця 

розміщення готелю (чистота повітряного басейну, рівень шуму, аерація, 

інсоляція), які повинні відповідати нормативним вимогам. 

Функціональне призначення готелів має значний вплив на їхнє 

розташування у планувальній структурі міста. Моделі розміщення готелів 

можуть бути такими: 

- у центрі міста; 

- на територіях, прилеглих до центру; 

- у центрі житлових районів і мікрорайонів; 

- на околицях міста; 

- за межами міста. 

На сучасному етапі зберігається тенденція до розміщення великих 

готелів у центрі міста, який, як правило, має зручні транспортні зв’язки з 

усіма районами та основними комунікаціями – вокзалами (залізничним, 

автовокзалом, аеровокзалом). На території історичного центру міста 

сконцентровані основні архітектурні та історичні пам’ятки, що створює 

комфортні умови для туристів, оскільки об’єкти їхніх інтересів знаходяться 

в зоні пішохідної доступності. 

З огляду на високу вартість землі в центральних частинах міст і 

складністю виділення ділянки для будівництва спостерігається тенденція 

децентралізації мережі міських готелів. Готельні будівлі найчастіше 

розташовують у зоні, прилеглій до центру, де вартість землі нижча, 

екологічна комфортність середовища вища, шумове забруднення відносно 

невелике. 

Розміщення готелів на ―околицях‖ міста та за його межами має свою 

специфіку. Такі готелі, здебільшого, призначені для автотуристів. Вони, як 

правило, розташовуються на основних автомагістралях міста, в зоні в’їзду 

до великих міст. Заміське розташування готелів викликає певні труднощі, 

пов’язані з доступністю центру міста і роботою окремих блоків готелю 

(ресторанів, перукарень, побутових закладів тощо), розрахованих і на 

обслуговування міського населення. 

Для розроблення практичної філософії проектованого підприємства 

необхідно визначити характерні ознаки основних конкурентів. З цією 

метою необхідно надати стислу характеристику конкурентів щодо 

асортиментної, цінової, рекламної політики, цільової аудиторії споживачів 

та обсягів реалізації послуг, визначити конкурентні переваги проектованого 

готелю. 

Ідейна частина практичної філософії підприємства ґрунтується на 

визначенні (проектуванні) характерних ознак цільового сегменту 

потенційних споживачів для максимального задоволення їх потреб. Для 

цього студент має сформувати перелік найбільш характерних ознак 
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цільового ринку потенційних споживачів проектованого готельного 

продукту та описати їх можливий вплив на вибір готельного продукту (зону 

їх можливих потреб та інтересів). 

Характеристику цільової аудиторії потенційних споживачів 

здійснюють за такими ознаками: 

- соціально-економічні (рівень доходів, освіта, соціальний та 

професійний статус); 

- демографічні (стать, вік, сімейний стан, кількість членів родини, 

діти), етап життєвого циклу сім’ї, міграція (осілість чи мобільність); 

- соціально-культурні (рівень загальної і професійної культури, спосіб 

споживання, національність, віросповідання); 

- поведінкові (інтенсивність споживання готельного продукту, рівень 

вимог до обслуговування і комфорту); 

- психологічні (тип особистості споживача, система цінностей, сімейні 

традиції, загальноприйняте визначення успішності людини, релігійні 

вірування, самоствердження, створення власного іміджу, належність до 

певної групи, уникнення негативних наслідків, досягнення успіху, 

збереження стосунків з рідними та близькими), активність життєвої позиції, 

стиль життя; 

- потребово-мотиваційні (провідні та пріоритетні мотиви споживача 

при виборі готельного продукту, мета подорожування (споживання 

готельного продукту), потреби у певному рівні комфорту і послугах). 

Можуть бути виділені інші сегменти споживачів готельного 

продукту, які відрізняються не лише за соціальним статусом, 

матеріальним забезпеченням, рівнем освіти тощо, але й за моделями 

поведінки при виборі готельного продукту. При цьому слід пам’ятати, що 

різні групи споживачів, обираючи той чи інший готельний продукт, 

керуються різними мотивами і відповідно потребують адекватних підходів. 

Звідси, важливим завданням підприємства, що функціонує в умовах 

конкурентного ринку, є розроблення пропозиції, яка б відповідала попиту 

обраних сегментів споживачів. 

Знання фахівцями готельного бізнесу особливостей впливу 

визначених ознак на поведінку споживачів є підставою для розроблення 

основних положень практичної філософії підприємства, спрямованої на 

максимальне задоволення попиту цільового сегменту потенційних 

споживачів готельного продукту. 

Після визначення характерних ознак і моделей поведінки цільового 

сегменту споживачів студент повинен узагальнити основну концептуальну 

ідею – місію готельного підприємства, що зробить його унікальним у 

даному ринковому середовищі, а також запропонувати напрями її 

вирішення (організаційно-матеріальну форму готельного продукту). 

Після визначення місії формулюють концепцію загальної 

атмосферики проектованого готельного підприємства, які визначатимуть 

напрями його практичної філософії: загальні вимоги до створення логотипу, 

визначають тематичну спрямованість готелю, вимоги до стилю та інтер’єру, 
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фірмової кольорової гами (переважні кольори форми персоналу, інтер’єру), 

загальні вимоги до архітектури готельної будівлі, дизайну ландшафту, 

кольорового і декоративного оздобленням стін, стелі та підлоги різних груп 

приміщень освітлення, типу меблів, текстильного оздоблення вікон та 

меблів, особливих елементів внутрішнього декору, бажаної атмосфери, 

вимоги до дизайну форми персоналу готелю. 

Керуючись науково-методичною літературою, студент має визначити 

загальні характеристики проектованого готелю: тип засобу розміщення та 

його призначення (наприклад, готель ділового призначення, готель SPA), 

рівень комфорту згідно вимог класифікації (наприклад, готель ****). Слід 

детально проаналізувати контингент потенційних споживачів готелю, 

основну мету відвідування готелю, що є головним фактором визначення 

переліку додаткових послуг в готелі. 

Згідно вимог нормативних документів необхідно визначити кількість і 

категорії номерів проектованого готелю, їх дизайнерський стиль, послуги, 

що будуть надаватися, (основні, додаткові: побутового обслуговування, 

культурно - дозвіллєві, SPA і Wellness послуги, торгівельні та бізнес 

послуги, ін.), структурні підрозділи готелю (заклади харчування, заклади 

побутового, культурно-дозвіллєвого та фізкультурно-оздоровчого 

призначення, а також інші типи закладів, які можуть бути розміщені у 

готелі відповідно його призначення), надати їх стислу характеристику. При 

цьому необхідно визначити спосіб організації та взаємозв’язку всіх груп 

приміщень, враховуючи, що традиційно використовуються чотири основних 

способи організації та взаємозв’язку всіх груп приміщень при побудові 

складових елементів готелів. 

Централізований спосіб. При такому розміщенні всі групи 

приміщень, за винятком господарської, розташовуються в одній будівлі. 

Централізована композиція забезпечує зручний зв’язок груп приміщень 

протягом всього року. При цьому виникають найкоротші потоки руху 

відпочиваючих зі спальних кімнат в усі обслуговуючі приміщення. 

Найкоротші шляхи між групами приміщень зручні і для обслуговуючого 

персоналу. Централізовані композиції дозволяють підвищувати 

поверховість готелів. 

Блочний спосіб. Основні групи приміщень (приймально-вестибюльна, 

житлова, харчування, культурно-дозвіллєвого призначення і лікувальних 

послуг) розташовуються в окремих корпусах, пов’язаних між собою 

переходами, що створює зручний зв’язок, зберігаючи ізоляцію груп 

приміщень. 

Павільйонний спосіб. За такого розміщення основні групи приміщень 

розташовуються в незв’язаних між собою, окремих будівлях-павільйонах. 

Перевагою павільйонного способу є максимальне наближення 

відпочиваючих, що проживають в окремих будинках, до природного 

оточення. Однак цей прийом вимагає значного подовження комунікаційних 

зв’язків та інженерних мереж, що призводить до значного подорожчання 

проекта в цілому. 
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Змішаний спосіб. Представляє собою поєднання трьох попередніх у 

тій чи іншій комбінації. Найбільш поширеними є: павільйонно-

централізований спосіб, в якому основна будівля, побудована за 

централізованим способом, пов’язується з низкою окремих корпусів, і 

павільйонно-блочний, коли основна група корпусів організована за блочним 

способом, а окремі корпуси дотримуються принципу павільйонного. 

Різноманітні концепції архітектури готельних будівель знаходять своє 

відображення у просторових і масивних формах, які використовуються 

найчастіше. Класичним вважається вирішення у вигляді компактного 

масиву, що органічно вписується у вуличний ансамбль міста. При цьому 

багатоповерховий блок готельних номерів масиву відокремлений, а інші 

приміщення розміщені у нижчому, але більш широкому блоці. 

Сучасні готелі – це багатофункціональні комплекси, які включають як 

готельний житловий фонд, так і різноманітні структурні підрозділи 

(підприємства харчування, приміщення побутового обслуговування, 

культурно-дозвіллєвого призначення, виставкові, бенкетні, конференцзали 

тощо). 

Більшість проектувальників намагаються винайти унікальну форму 

концептуального рішення архітектури для готелю і знайти таку форму 

будівлі, яка різко виділяється серед інших і має архітектурну своєрідність. 

Проектування висотних готельних будівель має безліч функціональних 

переваг: горизонтальні комунікації на поверхах відносно короткі; весь рух 

по вертикалі організований із допомогою ліфтів; розміщення номерів 

високо над вулицею ізолює їх від шуму та забрудненого повітря. Це 

спричинює високу вартість конструкцій і ліфтів, але разом із тим повністю 

відповідає вимогам урбаністичного характеру як основної ознаки міської 

забудови, що в окремих випадках може виправдати збільшення витрат на 

будівництво та експлуатацію. 

Готелі, які розміщують у мальовничих місцях (зазвичай на околицях 

або за межами міста), найчастіше є малоповерховими. Це дає можливість 

гостям перебувати у безпосередньому контакті з довкіллям. Вибір такої 

форми будівлі подовжує горизонтальні комунікації на поверхах і збільшує 

кількість сходових майданчиків, проте спрощує вихід з будинку і надає 

певної затишності і додаткових зручностей для споживачів. До цієї категорії 

будівель відносять мотелі, які проектують виключно у вигляді низьких 

будівель. 

Прийнятий спосіб розміщення впливає на вартість будівництва 

готелю. Найбільш економічними (при всіх інших рівних умовах) є 

централізовані та блочні способи, а найменш економічний – павільйонний. 

Відстань від меж земельних ділянок проектованих готелів до 

житлової забудови установ готельного господарства, складів та 

автомобільних доріг приймають не менше 500 м. 

Зовнішній вигляд готельної будівлі має суттєве значення з точки зору 

створення конкурентних переваг. У багатьох країнах при оздобленні 

готельних будівель застосовують керамічні та мозаїчні плитки з 
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використанням кольорових металів і скла. Такі матеріали зберігають 

свіжість фарби та надають специфічного сучасного вигляду, що 

характеризується простотою, легкістю і постійно зберігає фасад у його 

первинному стані. Важливим чинником у формуванні враження про 

архітектуру є сонячне освітлення. Складовою частиною концептуального 

рішення готелю є дизайн приміщень для обслуговування проживаючих. 

Система проживання та харчування гостей у готелі може бути 

наступною (табл.1). 

Таблиця 1 

Система проживання та харчування у готелі 
Вид Характеристика 

―Лише номер‖ Розміщення без харчування 

―Ліжко та сніданок‖ Розміщення та сніданок 

Повний пансіон Розміщення і триразове харчування: сніданок, обід і вечеря 

Напівпансіон 
Розміщення і дворазове харчування: сніданок і обід або 

вечеря 

―Усе включене‖ ―All 

inclusive‖ 

 

Розміщення, харчування та напої, а також користування 

усіма наявними зручностями та послугами 

 

Більшість проживаючих отримують сніданок за типом ―шведський 

стіл‖, що входить до вартості проживання у готелі.  

Крім послуг проживання та харчування, готелі надають інші види 

послуг, зокрема побутові (перукарня, хімчистка, прокат речей); культурно-

дозвіллєві (дискотека, кінотеатр, бібліотека, інтернет-послуги, екскурсійні), 

торгівлі (продаж сувенірів, товарів народних промислів), бізнес-послуги 

(організація конференцій, семінарів, послуги перекладача та ін). 

У сучасних готелях надають SPA і Wellness послуги. ―Wellness&SPA‖ 

– це оздоровчий комплекс процедур з використанням морської, термальної, 

мінеральної або прісної води, морських водоростей, лікувальних рослин і 

багнюк, програм водолікування, фітнесу, дієт, програм регенерації та 

омолодження шкіри обличчя та тіла, метою яких є профілактика і зміцнення 

здоров’я людини, гармонія тіла, душі і духа. Ці послуги можуть включати: 

- послуги бані, сауни, парових ванн, біосауни, льодяних гротів; 

- послуги купання (різновиди ванн і басейнів); 

- фітнес-послуги (каріодтренування, вправи на розтягнення м’язів, для 

суглобів, різновиди гімнастики, тренування з виключенням силового 

навантаження, пілатес, йога, тай-чі); 

- класичні масажні та косметичні процедури (масаж тіла, вакуумний, 

підводний масажі, масаж голови, обличчя, ванни з маслами й сіллю, 

манікюр і педікюр); 

В антистресові програми (релаксаційна музика, аромотерапія, 

медитація, йога); аромотерапія, яка проходить в комфортних умовах; 

експрес SPA-послуги, які застосовують в основному експрес-процедури 

релаксації для осіб після екскурсійного дня, ділових зустрічей, тощо; 

програми SPA харчування, розроблені з урахуванням індивідуальних 



 

 94 

особливостей і потреб організму Головною умовою створення якісного 

сервісу в готельному підприємстві є максимальна відповідність надаваних 

послуг потребам споживачів і характеру споживання. 

Приклад розробленого проекту практичної філософії майбутнього 

готелю представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Проект практичної філософії готелю (приклад) 
Ознаки Характеристика ознак 

Характеристика регіону розміщення 

Географічне положення м. Київ, Україна 

Характеристика регіону розміщення (природно-

кліматичні умови та інші природні фактори, рівень 

пейзажної різноманітності, рівень розвитку 

інфраструктури регіону розміщення, транспортні 

сполучення, комунікаційні мережі, еколого-санітарний 

стан тощо) 

 

Характеристика населення регіону розміщення 

(чисельність, густота населення, ментальність, 

національність, віросповідання, рівень доходів та 

освіта) 

 

Характеристика туристичних потоків (обсяги 

туристичних потоків, сезонність туризму, характерні 

види (типи) туризму, тощо) 

 

Характеристика основних конкурентів 

Кількість та характеристика основних конкурентів  

Асортиментна політика  

Цінова політика  

Рекламна політика  

Цільова аудиторія споживачів та обсяги реалізації 

послуг 

 

Конкурентні переваги проектованого готельного 

підприємства 

 

Характеристика цільової аудиторії (контингенту споживачів) 

Стать жінки/чоловіки 

Вік переважно 45-60 років 

Ознаки Характеристика ознак 

Рід занять переважно власники та керівники 

підприємств 

Освіта переважно вища освіта 

Рівень доходів вище середнього 

Мета подорожі переважно ділові поїздки 

Інтереси (зона мотиваційних інтересів потенційних 

споживачів) 

 

Структура потреб  

і тощо  

Місія готельного підприємства 

Концепція загальної атмосферики готелю 

Логотип  

Тематична спрямованість  
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Фірмова кольорова гама (переважні кольори форми 

персоналу, інтер’єру) 

 

Загальні вимоги до архітектури готельної будівлі  

Загальні вимоги до дизайну ландшафту  

Загальні вимоги до кольорового і декоративного 

оздобленням стін, стелі та підлоги 

 

Особливі елементи внутрішнього декору  

Вимоги до бажаної атмосфери  

Загальна характеристика готелю 

Розміщення 

Філософія закладу (основна 

концептуальна ідея, місія) 

філософія сервісу преміум-класу, пропозиція престижного і 

комфортного відпочинку 

Тип засобу розміщення Готель 

Призначення Ділового призначення 

Рівень комфорту **** 

Місце розміщення готелю Фактичне знакове 

Місткість 300 місць 

Структурні 

підрозділи 

     

Категорії номерів Стандарт 

одномісний 

Стандарт 

двомісний 

Напівлю

кс 

Люкс Апарта 

мент 

Кількість номерів 130 142 8 4 2 

Дизайнерський 

стиль 
мінімалізм мінімалізм 

євро- 

пейський 

євро- 

пейський 

євро- 

пейський 

Спосіб організації та 

взаємозв’язку всіх груп 

приміщень 

централізований 

Ознаки Характеристика ознак 

Дизайнерське рішення 

ландшафту (екстер’єру) 

 

Організація надання основних і додаткових послуг 

Система проживання і харчування 

гостей 

 

Основні послуги  

Додаткові послуги  

Харчування 

Вид закладів 
Ресторан 

Їдальня 

персоналу 

Бар біля басейну 

Контингент споживачів    

Рівень сервісу (клас) люкс класу - вищого класу 

Організація харчування ―Шведський стіл‖, 

вільний вибір страв 

Вільний 

вибір страв 

Вільний вибір  

напоїв і страв 

Кулінарна концепція 

кухні 

азіатсько-європейська 

еклектика (поєднання 

кулінарних традицій 

східної і сучасної 

європейської кухні) 

  

Кількість місць    
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Режим роботи 7.00-21.00 (без вихідних) 7.00 - 9.00 

13.00 - 15.00 

18.00 - 20.00 

(без 

вихідних) 

9.00-23.00 (без вихідних) 

Форма обслуговування часткове обслуговування 

(за участю офіціантів) 

cамообслу- 

говування 

часткове обслуговування 

(за участю бармена, 

офіціантів) 

Дизайнерський стиль європейский мінімалізм середземноморський 

Побутове обслуговування 

Тип Режим роботи 

Перукарня Хімчистка, 

пральня Пункт прокату речей 

Режим роботи 7.00-17.00 (без 

вихідних) 

цілодобово (без 

вихідних) 9.00-18.00 (без вихідних) 

Дизайнерський 

стиль 

європейский європейский європейский 

і тощо 

Культурно-дозвіллєві послуги 

Ознаки Характеристика ознак 

Тип Режим роботи 

по днях по годинах 

Дискотека п’ятниця - неділя 20.00 - 23.00 

Кінотеатр вівторок-субота 19.00 - 22.00 

Бібліотека вівторок - неділя 10.00 - 17.00 

Електронна бібліотека без вихідних Цілодобово 

Екскурсійне 

обслуговування 

  

і т.д. 

SPA і Wellness послуги 

Тип Режим роботи 

Сауна Басейн Фітнес Масаж  

Режим роботи 10.00 - 18.00 

(без 

вихідних) 

7.00-20.00  

(без  

вихідних) 

9.00-20.00 

(без 

вихідних) 

9.00-20.00  

(без  

вихідних) 

9.00 

20.00 

(без 

вихідних) 

і тощо 

Торговельні послуги 

Тип Призна-

чення 
Режим роботи 

по днях по годинах 

Магазин Реалізація 

сувенірів та 

товарів 

місцевого 

народного 

промислу 

понеділок- субота 10.00 - 17.00 

і тощо 
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Бізнес-послуги 

Тип Призначення Режим роботи 

по днях по годинах 

Конференц-зал    

Послуги перекладача    

і тощо 

Вид запропонованих 

інновацій 

 

Конкурентні переваги 

готельного підприємства 

 

 

Висновки. 

Запропонований підхід до визначення сутності практичної філософії 

готельного підприємства відкриває можливості для створення конкурентних 

переваг для готельних підприємтв шляхом впровадження адекватних їй 

сучасних механізмів управління, впровадження унікальних послуг, 

забезпечення високоякісного сервісу. 

При цьому конкурентними перевагами готельного продукту можуть 

бути: 

- переваги місця розташування готелю; 

- наявність особливо цінних та унікальних природних лікувальних 

ресурсів, природних пейзажів, пам’яток культури та мистецтва, тощо; 

- індивідуальний технічний проект закладу; 

- унікальний дизайн інтер’єру та екстер’єру, садово-паркової зони; 

- рівень комфорту (наявність максимальної кількості зручностей для 

споживача, більшої, ніж у підприємств-конкурентів); 

- наявність унікальних послуг; 

- наявність унікальних технологій обслуговування (продукції); 

- якість кадрового забезпечення; 

- можливість отримання цінових знижок; 

- диференційний підхід до ціноутворення для всіх видів послуг; 

- впровадження екологізації підприємства (сучасних екологічних 

стандартів). 
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ГЛОСАРІЙ  ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

А 

Акціонерні СП - підприємства, в яких два або більше партнерів створюють 

нову фірму, в якій кожен з них володіє часткою акціонерного капіталу або 

приймає участь у розподілі акцій підприємства, яке вже існує. 

 

Азартні ігри – рід ігор, в яких виграш і програш залежать головним чином 

від випадку, удачі і набагато менше — від уміння гравця. Зазвичай, в 

азартні ігри грають на гроші, тобто винагородою за виграш є матеріальне 

надбання, тоді як програш карається матеріальною втратою. 

 

Анімація – вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом знімання 

послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних 

(об'ємна анімація) об'єктів. 

 

Аніматор – це людина, яка організовує дозвілля гостей, планує і здійснює 

розважальні заходи, спортивні ігри, працює з дітьми. 

 

Б 

Ботель – невеликий готель на воді, в якості якого може використовуватися 

відповідним чином обладнане судно. 

 

Бронювання – це попереднє замовлення місць і номерів у готелі. 

 

В 

Відділ портьє – це центральний модуль автоматизованої інформаційної 

системи, що акумулює дані про технічний стан номерів і поточний статус, 

розцінки на номери, поточне завантаження готелю. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Вивіз капіталу – це  експорт капіталу за кордон та його розміщення з 

метою привласнення максимальних прибутків. 

 

Г 

Готель – це підприємство, що надає людям, що знаходяться поза домом, 

комплекс послуг, найважливішими серед яких рівною мірою є послуга 

розміщення і харчування. 

 

Готельний комплекс – це готель високої категорії, що надає максимальну 

кількість послуг, володіє сукупністю забезпечуючи служб, кожна з яких має 

специфічні функції. 

 

Гарантоване бронювання – це бронювання зі спеціальним 

підтвердженням готелю про те, що він гарантує клієнтові одержання ним 

замовленого номера. 

 

Д 

Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили – це певна 

сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу на міграційний рух 

працездатного населення з метою його пристосування до потреб 

національної економіки, передусім потреб розширеного відтворення 

крупного капіталу. 

 

Дестинація (лат. destino – "призначення", "місцезнаходження") – 

це географічна територія, яка є привабливою для туристів завдяки наявності 

унікальних або специфічних туристсько-рекреаційних ресурсів та 

відповідної інфраструктури, доведених до споживачів у вигляді готового 

туристичного продукту з метою задоволення їх найрізноманітніших потреб. 

Іншими словами, це місце призначення туриста, де він має реалізувати мету 

своєї подорожі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25%D0%25%9B%25%D0%25%B0%25%D1%25%82%25%D0%25%B8%25%D0%25%BD%25%D1%25%81%25%D1%25%8C%25%D0%25%BA%25%D0%25%B0_%25%D0%25%BC%25%D0%25%BE%25%D0%25%B2%25%D0%25%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25%D0%25%93%25%D0%25%B5%25%D0%25%BE%25%D0%25%B3%25%D1%25%80%25%D0%25%B0%25%D1%25%84%25%D1%25%96%25%D1%25%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25%D0%25%A0%25%D0%25%B5%25%D0%25%BA%25%D1%25%80%25%D0%25%B5%25%D0%25%B0%25%D1%25%86%25%D1%25%96%25%D0%25%B9%25%D0%25%BD%25%D1%25%96_%25%D1%25%80%25%D0%25%B5%25%D1%25%81%25%D1%25%83%25%D1%25%80%25%D1%25%81%25%D0%25%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25%D0%25%86%25%D0%25%BD%25%D1%25%84%25%D1%25%80%25%D0%25%B0%25%D1%25%81%25%D1%25%82%25%D1%25%80%25%D1%25%83%25%D0%25%BA%25%D1%25%82%25%D1%25%83%25%D1%25%80%25%D0%25%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25%D0%25%A1%25%D0%25%BF%25%D0%25%BE%25%D0%25%B6%25%D0%25%B8%25%D0%25%B2%25%D0%25%B0%25%D1%25%87
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З 

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 

побудована на взаємозв’язках між ними, що має місце, як на території 

України, так і за її межами. 

 

Зовнішня торгівля - торгівля будь-якої країни з іншими країнами, що 

складається з оплачуваного ввозу (імпорту) й оплачуваного вивозу 

(експорту) товарів. 

 

І 

Індустрія гостинності – це комплексна сфера діяльності працівників, які 

задовольняють будь-які запити та бажання туристів. 

 

Інтер’єр – це організація внутрішнього простору будівлі, яке представляє 

собою зорово-обмежену, штучно створене середовище, що забезпечує 

нормальні умови життєдіяльності людини. 

 

К 

Кемпінг – табір для автотуристів, розташований у заміській місцевості, 

оснащений літніми будиночками або наметами. 

Класифікація послуг – це процес розподілу видів, різновидів послуг на 

відокремлені класи і категорії. 

 

М 

Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних товарно-грошових 

відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами і 

послугами) між продавцями і покупцями різних країн. 
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Міжнародна міграція робочої сили  – це процес переміщення найманих 

працівників за межі країни з метою пошуку нового місця роботи і місця 

проживання. 

 

Міжнародний туризм — це подорож особи за межі постійного місця 

проживання, що включає перетин кордону та здійснюється на термін від 

однієї доби до року з пізнавальною, відпочинковою, оздоровчою чи іншою 

метою, без здійснення оплачуваної діяльності в місці тимчасового 

перебування. 

 

Н 

Номерний фонд – це загальна кількість номерів (місць) у засобах 

розміщення. 

 

П 

Подвійне бронювання – це підтвердження про майбутнє надання місць в 

готелі одночасно двом клієнтам на ту саму дату. 

 

Прямі зв’язки - форма зовнішньоекономічного співробітництва; право 

прямого (безпосереднього) співробітництва. 

 

Прямі інвестиції - різновидність іноземних інвестицій, що 

супроводжуються контролем за діяльністю компанії навіть у випадку 

купівлі невеликої долі її акцій (на рівні 10 %). 

 

Р 

Ротель – пересувний готель, у виді вагона з одно-, двомісними номерами. У 

денний час туристи знайомляться з різними містами та їх визначними 

пам’ятками, а ночують у поїзді. 
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Ринок послуг – це розгалужена система вузькоспеціалізованих ринків, 

зокрема ринку транспортних послуг, комунікацій, комунального 

обслуговування, громадського харчування, туристично-рекреаційних 

послуг. 

 

С 

Сервіс – це система мір, що забезпечує високий рівень комфорту та 

задоволення самих різноманітних побутових, господарських та культурних 

потреб гостей за умови професійного обслуговування. 

 

Санаторно-курортне господарство – це група спеціалізованих будинків і 

споруд з відповідним матеріально-технічним забезпеченням і персоналом, 

які покликані задовольняти потреби населення у лікуванні і відпочинку. 

 

Стандарт обслуговування – це  комплекс обов’язкових для виконання 

правил обслуговування клієнтів, покликаних гарантувати встановлений 

рівень якості всіх технологічних і торговельних операцій. 

 

Т 

Тип номеру – це сукупність загальних характерних ознак, притаманних 

номеру. 

 

Ф 

Флотель – плаваючий готель, де може бути спеціально обладнане судно; 

туристам надаються комфортабельні номери-каюти, послуги активного 

відпочинку, зали для переговорів, конференцій, конгресів, засоби зв’язку, 

численні бари і ресторани. Флотель використовують для організації 

круїзного відпочинку, який отримав бурхливий розвиток у 1990-х рр. 
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Фотографія робочого часу (ФРЧ) – це вид спостережень, за допомогою 

якого вивчають та аналізують витрати часу одним робітником або групою, 

пов’язані з виконанням того чи іншого процесу протягом усього робочого 

дня (зміни) або його частини, незалежно від того, на що витрачено цей час. 

ФРЧ не розкриває технологію й методи здійснення процесу, а лише фіксує 

його перебіг. 

 

Франчайзинг - змішана форма крупного і дрібного підприємництва, за якої 

великі компанії укладають угоди з дрібними фірмами і отримують право 

діяти від їх імені, а дрібні підприємства при цьому здійснюють бізнес у 

визначених їм формах, отримуючи допомогу від крупних. 
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