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Пояснювальна  заПиска

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального 
процесу, що сприяє активізації засвоєння знань, умінь і навичок сту
дентами та їх практичній реалізації, допомагає формуванню у студен
тів уміння вчитися, та водночас є високоефективним засобом опану
вання навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних 
занять час.

Метою самостійної роботи студентів є сприяння засвоєнню нав
чальної програми дисципліни “Ринок послуг готельного бізнесу та 
туризму” в повному обсязі, формування самостійності як особистіс
ної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умін
ні планувати, організовувати, систематизовувати та контролювати 
власну перспективну і повсякденну діяльність.

Найважливішим завдання навчальної дисципліни є сприяння 
персона лу готельного бізнесу та туристичної галузі в організації 
діяльності та оперативній адаптації до змін, які постійно відбува
ються у зовнішньому середовищі організації.

Мета вивчення дисципліни полягає:
•	 в оволодінні системою знань у сфері управління готельним біз

несом і туристичною діяльністю, засвоєнні основних понятть  
і категорій ринку послуг готельного й туристичного бізнесу та 
розробці ефективного процесу обслуговування споживачів;

•	 у визначенні місця і ролі туристичного та готельного бізнесу  
в третинному секторі вітчизняної економіки;

•	 у визначенні основних принципів формування ринку готель
них і туристичних послуг та ознайомленні з механізмом його 
регулювання;

•	 у закріпленні та систематизації здобутих знань, їх практичному 
застосу ванні під час виконання творчих індивідуальних завдань 
і робіт, а та кож виявлення недоліків та упущень у системі знань 
з дисципліни “Ринок послуг готельного бізнесу та туризму”. 

Предметом дисципліни “Ринок послуг готельного бізнесу та ту
ризму” є існуючі ресурси та концепції розвитку світового ринку 
туристичних і готельних послуг, міжнародне регулювання та здій
снення процесу надання готельних і туристичних послуг і динаміч
ного управління ними.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною про
грамою дисципліни, методич ними матеріалами, завданнями викла
дача.
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Самостійна робота студента забезпечується системою навчально
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисциплі
ни “Ринок послуг готельного бізнесу та туризму”, — підручниками, 
навчальними та методичними посібниками, методичними матеріала
ми для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій тощо.

Після засвоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:
•	 основні принципи організації та управління готельним бізне

сом і туристичною діяльністю;
•	 класифікацію та сегментацію ринку туристичних і готельних 

послуг;
•	 індустрію та організацію туризму і готельних послуг різних ре

гіонів;
•	 функції, принципи та методи управління туристичним і го

тельним бізнесом;
•	 порядок створення закладів послуг і технологію процесів об

слуговування клієнтів фірми;
•	 умови формування і тенденції розвитку ринку туристичних  

і готельних послуг в Україні.
Також студент повинен уміти:
•	 вільно орієнтуватися в нормативноправовій базі туризму та 

готельного господарства;
•	 аналізувати стан і організацію туристичного та готельного 

бізнесу в різних регіонах і сучасні туристичні потоки;
•	 оцінювати роль і місце туризму в розвитку економіки країни 

чи регіону;
•	 приймати ефективні управлінські рішення щодо розробки су

часних туристичних маршрутів;
•	 розраховувати туристичні потреби населення та країни;
•	 формувати індустрію гостинності й туризму. 
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни організо

вується з дотриманням таких вимог:
•	 обґрунтування необхідності завдань загалом, а також конкрет

ного завдання зокрема;
•	 надання детальних методичних рекомендацій щодо вико нання 

роботи;
•	 надання можливості студентам виконувати творчі роботи, що 

відповідають умовнопрофесійному рівню засвоєння знань, при 
цьому не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань;
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•	 підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами у про
цесі виконання самостійної роботи.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 
звіт ності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за 
виконання завдань, визначаються викладачем кафедри при розроб
ленні робочої навчальної програми дисципліни (розділу “Самостійна 
робота студентів”).

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Ринок послуг 
готельного бізнесу та туризму”, повинні бути поінформовані викла
дачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів 
виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання 
завдань тощо.

Організація та контроль процесу й змісту самостійної ро боти та її 
результатів здійснюються викладачами кафедри.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 
самостійної роботи, фіксуються викладачами і мають бути доведені 
до відома студентів.
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ТемаТичний  План  
дисципліни  

“Ринок  Послуг  гоТельного  бізнесу  Та  ТуРизму”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретичні основи вивчення туризму та 
гостинності 

1 Туризм і готельний бізнес як об’єкти вивчення

2 Методи вивчення і статистика міжнародного туризму та 
готельного бізнесу

3 Географія попиту на туристичний і готельний продукти, їх 
соціальноекономічне значення
Змістовий модуль ІІ. Світові туристичні потоки

4 Туристичнорекреаційні та готельні потреби, їх вплив на 
формування основних туристичних потоків. Туристичні 
пропозиції

5 Структура туристичного та готельного ринку. Основні 
сегменти туристичної індустрії

6 Розробка маршрутів і формування турів. Технологія 
обслуговування клієнтів

7 Транспортне та екскурсійне обслуговування туристів і 
клієнтів готелів

8 Технологія індустрії туризму і розміщення гостей
Змістовий модуль ІІІ. Сучасна глобалізація економіки та 
управління туристичним і готельним бізнесом

9 Глобалізація туризму як важливий чинник глобалізації 
світової економіки. Ліцензування, сертифікація, 
стандартизація та звітність у туристичному і готельному 
бізнесі

10 Договірні відносини в туристичному та готельному 
бізнесі. Вектори перспективного розвитку світових ринків 
туристичного та готельного бізнесу. Україна і туризм у ХХІ ст. 

Разом годин: 108



7

меТодичні  вказівки 
для  самосТійного  вивчення  кожної  Теми

Змістовий модуль І.  Теоретичні основи вивчення туризму та 
гостинності

Тема 1. Туризм і готельний бізнес як об’єкти вивчення
Поняття туризму й гостинності. Туристичні та готельні послу

ги. Структура предмета і його зв’язок з іншими навчальними дис
циплінами. Поняття готельного і туристичного бізнесу: класифіка
ція гостинно сті й туризму за видами і формами. Чинники розвитку 
гостинності туризму. 

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Туризм як соціальнокультурне явище.
 3. Стан розвитку туризму в західноєвропейських країнах.
 4. Історія розвитку туризму на теренах України.
 5. Актуальні проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні.
 6. Актуальні проблеми управління туристичними підприємствами 

в Україні.
 7. Особливості туристичного і готельного бізнесу як об’єктів управ

ління.
 8. Суспільне значення туристичної галузі для поліпшення ситуації 

на ринку послуг.
 9. Законодавче регулювання готельного бізнесу в Україні.
 10. Правове забезпечення туризму в Україні.

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Сутність поняття “туристичні послуги”.
 2. Сутність поняття “готельні послуги”.
 3. Сутність поняття “туристичний продукт”.
 4. Сучасний комплекс готельних послуг.
 5. Основні форми туризму.
 6. Місце міжнародного туризму в сучасній світовій економіці.
 7. Туристська пропозиція.
 8. Типологія туристів.
 9. Основні та супутні туристичні послуги.
 10. Основні та супутні готельні послуги.
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Тести для самоконтролю
  1.  Під туризмом слід розуміти: 

а) можливість задоволення духовних потреб та інших прав люди
ни при переїзді з місця постійного до місця тимчасового прожи
вання; 

б) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздо
ровчих, пізнавальних, професійноділових чи інших цілях без 
здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування;

в) спеціальну форму переміщення осіб із місця їх постійного про
живання на короткий термін;

г) подорож особи до іншої місцевості чи населеного пунтку на тер
мін, що перевищує 24 години.

  2.  готелем називається:
а) підприємство, що надає спеціальні послуги подорожнім;
б) суб’єкт підприємницької діяльності, що виробляє та реалізує 

послуги із розміщення осіб;
в) місце тимчасового проживання людей, які з різних причин опи

нились не в пункті свого постійного проживання;
г) підприємство, що надає специфічні послуги з розміщення, хар

чування та ін. за відповідну плату особам, які потребують їх  
у певний момент відповідно до їх життєвих обставин.

  3.  Туристичний продукт — це:
а) попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який 

поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або 
пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу 
якого входять послуги перевезення, розміщення та інші турис
тичні послуги (організація відівідувань об’єктів культури, від
починку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

б) використання наявних ресурсів для організації якісного відпо
чинку громадян за попередньо встановленою ціною на подібні 
послуги;

в) комплекс туристичних послуг;
г) пропонований для реалізації на ринку комплекс туристичних і 

суміжних послуг у кількості не менше трьох за попередньо вста
новленою ціною.

  4.  сучасний розвиток готельної інфраструктури в україні:
а) можна вважати цілком задовільним;
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б) можна вважати досить непоганим попри наявні деякі незнач
ні недоліки організації та недостатньої інноваційної діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності;

в) недостатній та потребує інтенсивного планомірного розвитку;
г) незадовільний.

  5.  законодавчими  актами,  що  регулюють  діяльність  підпри
ємств туристичної галузі, є:

а) Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, накази про
фільних міністерств та відомств;

б) Закон України “Про господарські товариства”, Господарський 
кодекс України, Митний кодекс України, Закон України “Про 
підприємства”, Закон України “Про підприємництво в Україні”, 
Закон України “Про туризм” та ін.;

в) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України 
“Про туризм”; Закон України “Про господарські товариства”, 
Господарський кодекс України, Митний кодекс України та ін.;

г) Закон України “ Про власність”, Закон України “Про підпри
ємництво”, Закон України “Про підприємства в Україні”, Закон 
України “Про внесення змін до закону України “Про туризм”, 
Закон України “Про господарські товариства”, Господарський 
кодекс України, Митний кодекс України та ін.

Література [1; 3; 8; 18; 19; 23; 25; 28–30; 36; 37; 51; 53; 57]

Тема 2. методи вивчення і статистика міжнародного 
туризму та готельного бізнесу

Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму і гостинності. 
Вплив політики на розвиток туризму. 

Системний підхід у вивченні гостинності й туризму. Економічні 
функції туризму. 

Екологія і туризм. Технології, що забезпечують розвиток туриз
му.

Туристичний регіон. Система туристичного регіону. Сфера ді яль
ності туристичного регіону. 

Туристичні підприємства. Класифі кація туристичних підпри
ємств. Ознаки відмінності туристичних підприємств. Поняття 
структур управління туризмом, формальні й неформальні органі
зації туризму. 
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Статистика туристських потоків. Туристські прибуття та вибут
тя. Статистичний облік у туризмі та готельному господарстві, ос
новні напрями його вдосконалення.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Специфіка процесів інтернаціоналізації та глобалізації третинно

го сектору економіки.
 3. Міжнародний туризм як чинник глобалізації світової економіки.
 4. Інтернаціоналізація сучасного туристичного та готельного бізнесу.
 5. Рушійні сили економічної глобалізації.
 6. Взаємовплив розвитку світового ринку послуг та світового го

тельного бізнесу.
 7. Вплив загострення конкурентної боротьби у сфері туризму на 

розвиток готельного господарства.
 8. Сучасні структури управління туризмом на глобальному та на

ціональному рівнях. 
 9. Світові тенденції у формуванні міжнародних готельних мереж.
 10. Сучасний туристичний регіон.

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Основні причини процесів глобалізації світової економіки.
 2. Основні проблеми, що стоять перед підприємствами готельного 

бізнесу й туризму у зв’язку з поглибленням глобалізації.
 3. Вплив регіональних та глобальних об’єднавчих процесів на роз

виток міжнародного туризму.
 4. Залежність рівня конкуренції в туристичній галузі від рівня еко

номічного розвитку країни.
 5. Спільні та відмінні риси інтернаціоналізації та глобалізації світо

вого ринку готельних послуг.
 6. Глобалізація маркетингових комунікацій у готельному й турис

тичному бізнесі.
 7. Особливості сучасних конкурентних переваг міжнародних і ре

гіональних туроператорів.
 8. Вплив розвитку сучасних засобів зв’язку на еволюцію міжнарод

ного туризму.
 9. Особливості міжнародної конкуренції в сучасних умовах розвит

ку ринку готельних послуг. 
 10. Вплив стану розвитку ринку готельних послуг на характер конку

ренції в галузі.
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Тести для самоконтролю
  1.  кілька готелів, що належать одному власнику і розташовані 

в межах однієї країни, становлять: 
а) міжнародну готельну мережу;
б) готельну мережу національного рівня;
в) готельну мережу регіонального рівня;
г) правильної відповіді немає.

  2.  загострення конкурентної боротьби на ринку готельних по
слуг: 

а) має вирішальний вплив на розвиток міжнародного туризму;
б) не має істотного впливу на розвиток туристичного бізнесу;
в) негативно впливає на туристичний бізнес;
г) позитивно впливає на туристичний бізнес.

  3.  на  формування  конкурентних  переваг  туристичних  агенцій 
певної країни у глобальному масштабі впливають такі чин
ники: 

а) політична стабільність, прозорість державної влади, багато
партійність, захист прав людини, гармонізація національного 
законодавства з міжнародними правовими нормами;

б) діяльність вітчизняних підприємств та організацій на міжна
родних ринках, конфесійна та національна толерантність, за
хист прав людини;

в) рекламна діяльність вітчизняних виробників, політична 
та економічна стабільність у державі, багатопартійність та 
структурованість представницьких органів влади;

г) низький рівень корупції, політична стабільність, прозорість 
владних структур, ефективна діяльність вітчизняних марке
тологів, гармонізація законодавства з міжнародними право
вими нормами.

4.  світовими тенденціями,  що  активно  сприяли  втраті  колиш
нього значення державних і митних кордонів та глобалізації 
світової економіки є:

а) міжнародна економічна інтеграція, зростання ролі ТНК, між
народна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та по
слугами, розширення експорту прямих інвестицій з Північної 
Америки, Західної Європи та Східної Азії;

б) глобалізація фінансів, третинного сектору економіки, управ
лінських функцій та проблем довкілля;
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в) відповіді “а” та “б” правильні;
г) правильних відповідей немає. 

  5.  конкурентні  переваги  країни  мають  забезпечувати  націо
нальну  безпеку  та  відповідати  національним  інтересам  на 
таких рівнях:

а) основних інтересів — створення умов для набуття та збережен
ня стратегічної стійкості країни;

б) внутрішніх інтересів — забезпечення процесів формування  
і розвитку країни;

в) зовнішніх інтересів — забезпечення розвитку країни як суб’єкта 
світового господарства;

г) усі відповіді правильні.
Література [13; 14; 18; 19; 26; 30; 38; 39; 42; 48] 

Тема 3. географія попиту на туристичний і готельний 
продукти, їх соціальноекономічне значення

Географія відпочинкового туризму. Провідні світові регіони при
йому відпочиваючих. Основні напрями паломницького (релігійного) 
туризму. Географія сучасного ділового та наукового туризму. Основні 
світові курорти лікувальнооздоровчого туризму. Розвиток сучасного 
пізнавального туризму. Екскурсійна діяльність. Зелений туризм. Се
зонні вектори туристичних потоків. Спільні та відмінні риси готель
ного забезпечення літнього та зимового туристичних потоків.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Поєднання різних методів управління готельним і туристичним 

бізнесом — запорука його успіху.
 3. Еволюція паломницького туризму.
 4. Найважливіші світові гірськолижні курорти.
 5. Сучасні готелі як важлива ознака туристського регіону.
 6. Використання переваг оригінальності та національної особли

вості в досягненні найліпших результатів готельними комплекса
ми.

 7. Взаємозалежність стану охорони довкілля та розвитку готельної 
й туристичної галузі країни, регіону.

 8. Екскурсійна діяльність в різних регіонах світу.
 9. Сучасні тенденції розвитку управління в готельних мережах.
 10. Сучасні глобальні та регіональні сезонні туристські потоки.
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Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Визначити найхарактерніші риси сучасного стану міжнародного 

туризму.
 2. Регіональні чинники впливу на міжнародний туризм і готельне 

господарство.
 3. Глобальні чинники впливу на міжнародний туризм і готельний 

бізнес.
 4. Зимовий туризм.
 5. Відпочинковий туризм.
 6. Роль, місце та види готелів, розташованих у туристичних центрах.
 7. Організація та планування сучасної готельної справи.
 8. Діловий туризм.
 9. Соціальний та культурний вплив зовнішнього оточення на розви

ток готельного господарства на світових ринках.
 10. Основні тенденції розвитку зеленого туризму у світі.

Тести для самоконтролю
  1.  сучасний світовий ринок туристичних і готельних послуг ха

рактеризується тим, що конкурують між собою:
а) галузі;
б) підприємства;
в) держави;
г) інвестори.

2. до головних світових туристичних центрів належать: 
а) Австралія та Нова Зеландія;
б) країни Південної Америки;
в) країни Центральної Азії;
г) країни Західної Європи.

  3.  Подорож за кордон для участі в науковопрактичній конфе
ренції може бути віднесена до:

а) наукового туризму;
б) ділового туризму;
в) ділового відрядження;
г) відпочинку.

  4.  значні  досягнення  певної  національної  туристичної  фірми  
в сучасних умовах господарювання зумовлюються:

а) характером попиту на її туристичні продукти та розвитком 
суміжних галузей економіки; 
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б) наявністю та структурою виробничих ресурсів, стратегією фір
ми на національному ринку та рівнем менеджменту;

в) відповіді “а” та “б” правильні;
г) правильної відповіді немає.

  5.  Рівень стандартних та ексклюзивних видів послуг, що нада
ються в готелях для іноземних і вітчизняних туристів:

а) може легко регулюватися за бажанням клієнта;
б) є зазвичай стабільним і незмінним впродовж низки років;
в) залежить від категорії (зірковості) конкретного готелю;
г) значною мірою залежить від рівня розвитку національної еко

номіки, категорії готелів, національних норм і традицій та рівня 
менеджменту.

Література [1; 3; 6; 8; 10; 15; 22; 28; 30; 
40; 42–45; 51; 56; 59]

Змістовий модуль ІІ. Світові туристичні потоки

Тема 4. Туристичнорекреаційні та готельні потреби, 
їх вплив на формування основних туристичних 
потоків. Туристичні пропозиції

Обсяги та структура туристичнорекреаційних потреб. Сучасні 
підходи до вивчення потреб туристів. 

Світові туристичні донори та акцептори. Географічні особливості 
регіонів приймання та відправки туристів та їх вплив на розвиток го
тельного господарства відповідних країні регіонів. Сучасні тенденції 
географії міжнародних туристичних потоків.

Турпродукт і чинники його виробництва. Сутність туристичної 
пропозиції. Особливості туристичної пропозиції в різних сегментах 
ринку.

Типи туристів. Особливості гос тинності туризму як об’єкта уп
равління. 

Організаційні схеми управління туристичними і готельними 
підприємствами. 

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Туристичнорекреаційні потреби сучасної людини.
 3. Сучасні підходи до вивчення туристичнорекреаційних потреб.
 4. Ексклюзивність послуг сучасних об’єктів готельного бізнесу — 

запорука їх комерційного успіху.
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 5. Причини та основні тенденції нерівномірності розподілу світових 
туристичних потоків.

 6. Вплив наявності компліментарних послуг на підвищення статусу 
готельного комплексу в місцях масового відпочинку.

 7. Зростання світових туристичних потоків як індикатор глобаліза
ції міжнародного туризму.

 8. Сучасний туристичний продукт.
 9. Міжнародна стандартизація готельного бізнесу.
 10. Туристична пропозиція в різних сегментах туристичного ринку. 

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Причини вибору форми відпочинку.
 2. Рушійні сили міжнародного туризму, їх вплив на організацію ту

ристичного бізнесу.
 3. Основні підходи до вивчення світових туристичних потоків.
 4. Чинники впливу на здійснення вибору туристичного маршруту.
 5. Найбільш поширені напрями руху сучасних туристів.
 6. Основні країнидонори туристів.
 7. Головні країни та регіони, що приймають міжнародні туристичні 

потоки.
 8. Чинники створення туристичного продукту.
 9. Географія міжнародного туризму.
 10. Сутність турпропозиції.

Тести для самоперевірки
  1.  Туристичним продуктом є: 

а) основний сервіс, що надається туристичним агентом;
б) одночасне поєднання не менше двох туристичних пропозицій 

разом;
в) сервіс, що надається туристу фірмоютуроператором;
г) попередньо обумовлена програма туристичної подорожі.

  2.  наявність або відсутність ринкового попиту на готельні по
слуги в регіоні: 

а) не має жодного впливу на кількість готелів;
б) має помітний вплив на реєстрацію нових підприємтсв галузі;
в) впливає на розвиток ресторанного бізнесу;
г) має вирішальний вплив на кількість підприємств галузі.

  3.  світові країнидонори туристів:
а) відправляють за кордон більше своїх громадян, ніж приймають 

зарубіжних гостей;
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б) більше приймають іноземних туристів, ніж відправляють за 
кордон своїх співгромадян.

  4.  серед вітчизняних підприємств туристичного та готельного 
бізнесу найчастіше зустрічаються:

а) суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи в якості 
турагентів;

б) акціонерні товариства в якості туроператорів;
в) товариства з обмеженою відповідальністю в якості туропера

торів і турагентів;
г) правильної відповіді немає.

  5.  географія сучасної туристичної діяльності:
а) є практично незмінною впродовж останніх 50 років;
б) швидко змінюється під впливом непередбачуваних змін смаків 

клієнтів;
в) змінюється планомірно згідно із планами Світової туристичної 

організації;
г) змінюється незначно (старі туристичні центри залишаються та 

поступово з’являються нові). 
Література [1; 2; 5; 6; 8; 16; 17; 21; 22; 26; 

30; 31; 33; 41; 43; 50;  55; 57; 59]

Тема 5. структура туристичного та готельного ринку. 
основні сегменти туристичної індустрії

Форми ринкових структур у туристичній діяльності. 
Концентрація виробництва туристичних і готельних послуг. Тур

оператори. Конкуренція в туризмі та готельному бізнесі.
Поняття про готельні та туристичні комплекси. Чинники, що 

визначають розвиток готельного та туристичного комплексів. 
Вплив глобальних і регіональних чинників на еволюцію управління 
сучасними готелями та готельними комплексами.

Готельні мережі національного, регіонального та світового значен
ня. Особливості та проблеми готельних комплексів в Україні. 

Страхування готельного і туристичного бізнесу.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Правила ліцензування підприємств туристичного бізнесу.
 3. Ліцензування підприємств готельного бізнесу.
 4. Сертифікація готелів.
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 5. Суспільне значення процесу сертифікації послуг.
 6. Страхування туристичнопосередницької фірми (турагента).
 7. Особливості страхування туроператора.
 8. Сучасний підхід до оцінки майнових ризиків та їх страхування 

для виробника туристичного продукту (туроператора).
 9. Страхування в готельному бізнесі. 
 10. Сучасні напрями розвитку страхового бізнесу в Україні.

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Визначити поняття “туристична послуга”, “туристичний продукт”.
 2. Визначити поняття “туроператор”
 3. Визначити поняття “турагент”.
 4. Визначити поняття “засіб розміщення”.
 5. Пояснити залежність вартості засобів розміщення від їх форм  

і видів.
 6. Показати співвідношення зміни вартості готельних комплексів 

від їх типів.
 7. Порядок сертифікації готельних послуг.
 8. Туристичний ваучер.
 9. Сучасна практика сертифікації готельних послуг в економічно 

розвинених країнах. 
 10. Вплив показника забезпеченості готелями у країні (регіоні) на їх 

сертифікацію.

Тести для самоперевірки
  1.  Правила ліцензування готельного та туристичної фірми:

а) різні;
б) однакові.

  2.  нормативні документи щодо сертифікації готельних послуг 
розробляються: 

а) мерією міста або сільрадою; 
б) парламентом держави;
в) Конституційним судом; 
г) профільним міністерством.

  3.  для здійснення туристичної подорожі турист повинен отри
мати в турфірмі:

а) туристичний ваучер і страховий поліс;
б) копію ліцензії підприємства на право здійснення підприємни

цької діяльності в галузі туризму;
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в) паспорт з візою;
г) копію договору на туристичне обслуговування.

  4.  для отримання ліцензії на право здійснення туроператорської  
діяльності в україні необхідно надати:

а) банківську гарантію на 2 тис. євро;
б) банківську гарантію на 5 тис. євро;
в) банківську гарантію на 20 тис. євро;
г) банківську гарантію на 10 тис. доларів.

  5.  страхування туристів, які виїжджають за рубіж:
а) можна здійснювати відповідно до їх бажання;
б) є доцільним;
в) може бути необхідним у деяких випадках (підвищена ймовір

ність травматизму тощо);
г) є обов’язковим.

Література [1; 4; 7; 9; 11; 14; 29; 34; 46; 48; 49]

Тема 6. Розробка маршрутів і формування турів. Технологія 
обслуговування клієнтів фірми

Особливості туристичних послуг. Технологія процесів у сфері 
туризму. Класифікація туристичних маршрутів. Етапи розробки ту
ристичного маршруту. Порядок фор мування і реалізації турів. Взає
мовідносини клієнта з туристичною фірмою. Технологія доставки 
турпродукту до споживача.

Зміст процесу обслуговування і продажу готельного та турис
тичного продукту. Методи продажу. 

Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієн
том. Угода (контракт) на туристичне обслуговування. Організація 
розрахунків з клієн тами. 

Технологія просування і стимулювання продажу. Інформаційні 
технології в туризмі. Соціальнопсихологічні особливості турис
тичного та готельного бізнесу.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Технології послуг туристичного бізнесу.
 3. Технології готельного сервісу.
 4. Інформаційне забезпечення бізнесу в галузі готельного госпо

дарства та туризму.
 5. Сучасний підхід до визначення перспективності турів.
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 6. Застосування інструментів бухгалтерського обліку для оцінки 
ефективності готельного бізнесу.

 7. Сучасні підходи до організації продажу туристичних продуктів.
 8. Договір на туристичне обслуговування.
 9. Туристичний ваучер.
 10. Сучасні міжнародні системи бронювання готелів і авіаквитків. 

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Етапи розробки туристичного маршруту.
 2. Порядок реалізації турів.
 3. Порядок оформлення туристичного ваучера.
 4. Порядок оформлення страхового поліса.
 5. Міжнародні стандарти якості готельних і туристичних послуг.
 6. Міжнародні сертифікати якості готельних послуг.
 7. Сутність і методи реалізації продуктів туристичного та готельно

го бізнесу.
 8. Критерії якості обслуговування туристів.
 9. Розрахунки з клієнтами готелів і турфірм.
 10. Сучасні інформаційні технології туристичних фірм та об’єктів го

тельного комплексу.

Тести для самоконтролю
  1.  стандарти якості туристичних і готельних послуг на між

народному рівні: 
а) застосовуються в усьому світі;
б) існують, але застосовуються не у всіх країнах;
в) не існують;
г) правильної відповіді немає.

  2.  для продажу послуг, що виробляються підприємствами ту
ристичного та готельного бізнесу:

а) працюють міжнародні фахівці, які мають відповідні сертифікати;
б) використовуються усі вільні співробітники підприємства;
в) працюють кваліфіковані посередники; 
г) використовуються як власні фахівці, так і посередники.

  3.  використання засобів логістики до управління туристичним 
і готельним підприємствами: 

а) посилює таке управління;
б) послаблює управління;
в) може його посилити за умови системного тривалого використання;
г) не впливає на управління.
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  4.  Турагенти зазвичай продають турпродукти, які створюють
ся туроператорами:

а) за самостійно встановленою ціною;
б) за ціною, узгодженою з виробником;
в) за ціною виробника з утриманням комісійної винагороди.

  5.  інформація про ціну та оплату туристичних послуг: 
а) міститься у страховому полісі;
б) записується до угоди про туристичне обслуговування;
в) підтверджується чеком касового апарата;
г) записується до туристичного ваучера.

Література [1; 2; 7; 10–12; 15; 16; 41; 46; 50; 52; 59]

Тема 7. Транспортне та екскурсійне обслуговування туристів 
і клієнтів готелів

Система транспортного обслуговування туристів і мешканців 
готелів. Класифікація подорожей і транспортних засобів. 

Технікоекономічні показники роботи рухомого складу: 
склад і ступінь ви користання наявного парку машин, пробіг 
рухомого складу і швид кість руху, місткість і провізна здатність, 
продуктивність і приве дені витрати. Нові види екологічно чистих 
транспортних засобів. 

Специфіка організації транспортних подорожей на міжнародних 
маршрутах.

Класифікація екскурсій. Технологія підготовки і проведення екс
курсій. Класифікація походів і подорожей самодіяльними і турис
тичними маршрутами. Організація похідного і спортивного туризму.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Сучасний стан транспортного забезпечення міжнародного туриз

му
 3. Дослідження основних показників оцінки транспортного обслу

говування мешканців готелів.
 4. Міжнародне регулярне транспортне сполучення.
 5. Міжнародні чартерні перевезення.
 6. Екскурсійне обслуговування шкільної та студентської молоді.
 7. Сучасні методи дослідження стану транспортних перевезень.
 8. Визначення привабливості туристичного маршруту.
 9. Екскурсійне планування в туристичному бізнесі.
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 10. Проблеми перебудови екскурсійного обслуговування.
Контрольні питання та навчальні завдання

 1. Пошук і започаткування міжнародних зв’язків туристичної фір
ми у сфері транспортного обслуговування.

 2. Сутність екскурсійної стратегії туристичного підприємства.
 3. Прийняття та контроль виконання управлінських рішень з ор

ганізації міжнародних перевезень туристів.
 4. Стимулювання прийняття та реалізації конкурентоспроможних 

управлінських рішень у туризмі.
 5. Підготовка екскурсій.
 6. Методики проведення екскурсій.
 7. Вплив наявності власного транспорту на розвиток перспектив

них напрямів туристичного бізнесу.
 8. Аналіз фінансового стану підприємства. 
 9. Вплив якості рухомого складу на сервіс, що надається туристу  

в дорозі. 
 10. Самодіяльний туризм.

Тести для самоконтролю
  1.  обслуговування школярів і студентів на туристичних марш

рутах: 
а) здійснюється згідно з рознарядкою міської (обласної) турис

тичної адміністрації;
б) здійснюється добровільно на комерційних засадах;
в) відбувається добровільно на доброчинних засадах;
г) не здійснюється в організованому порядку.

  2.  Туристичний маршрут — це:
а) маршрут, яким пересувається транспорт з туристами;
б) шлях проходження туристів між населеними пунктами;
в) туристська подорож, під час якої туристи знайомляться з пев

ними визначними місцями;
г) шлях проходження, визначений туристичним попитом, про

позицією, програмою перебування чи взаємною домовленістю 
турфірми та клієнта.

  3.  екскурсійною діяльністю може займатися:
а) людина, яка має спеціальний індивідуальний дозвіл;
б) тільки туристична агенція відповідно до наявної ліцензії;
в) тільки фірма — туроператор;
г) турфірма чи приватний підприємець за наявності ліцензії.
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  4.  При перетині кордонів для туристичного транспорту:
а) створюється спеціальний зелений коридор; 
б) немає жодних пільг;
в) існує спеціальне “вікно”, якщо транспорт рухається ззгідно із 

затвердженим та узгодженим з керівництвом пункту пропуску 
графіком;

г) правильної відповіді немає.

  5.  для  транспортного  обслуговування  туристів  використову
ють:

а) будьякий вид транспорту;
б) лише новий комфортабельний транспорт;
в) спеціальний туристичний транспорт;
г) усі види транспорту, призначеного для перевензення пасажирів 

і багажу.
Література [5–7; 9; 10; 11; 14–16; 19; 20; 33; 38; 45; 46; 50]

Тема 8. Технологія індустрії туризму і розміщення гостей

Підприємства, які надають послуги щодо розміщення. Підприєм
ства харчування. Фірми, які займаються транспортним обслугову
ванням. Рекламноінформаційні підрозділи. Підприємства торгів
лі. Підприємства сфери дозвілля. Заклади самодіяльного туризму.

Ор гани управління туризмом. Навчальні, наукові та проектні 
заклади туризму.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Розробка філософської концепції підприємства готельного бізне

су.
 3. Організаційнометодична база готельного бізнесу.
 4. Сучасні технології розміщення гостей.
 5. Соціальний аналіз туризму. 
 6. Економічна оцінка ролі суміжників для туристичного бізнесу.
 7. Підприємства торгівлі у сприянні готельному і туристичному біз

несу. 
 8. Рекламноінформаційна діяльність турфірм та готельних комп

лексів.
 9. Самодіяльний туризм в Україні.
 10. Комплексні готельнотуристичні послуги та маркетинг.
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Контрольні питання та навчальні завдання
  1. Конкурентоспроможність туристичної галузі країни.
 2. Завдання та функції органів управління туризмом.
 3. Всесвітня туристична організація (ВТО).
 4. Основні засоби розповсюдження реклами в туризмі. 
 5. Основні партнеритранспортники для готелів і турфірм. 
 6. Сучасні критерії визначення необхідних основних та супутніх 

послуг у туристичному та готельному бізнесі. 
 7. Значення маркетингового дослідження для створення правиль

ної бази даних щодо партнерівсуміжників.
 8. Концептуальні підходи щодо професійної підготовки у провідних 

державахакцепторах світового туризму.
 9. Специфічні риси співпраці туристичного та рекламного бізнесу.
 10. Організація спеціальної освіти для готельного бізнесу.

Тести для самоконтролю
  1.  сучасна індустрія гостинності охоплює:

а) підприємства готельного, туристичного, ресторанного, транс
портного бізнесу;

б) готельну, рекреаційну та ресторанну справу, туристичний, кон
гресний і транспортний бізнес, комерційні шоу та гральний біз
нес;

в) готелі, ресторани, сауни й басейни, театр і естраду;
г) правильної відповіді немає.

  2.  Реалізація проекту розширення готельнотуристичного ком
плексу:

а) має велике значення для інвесторів;
б) здійснює вплив на рівень зайнятості населення;
в) створює умови для припливу туристів та розвитку суміжних га

лузей;
г) усі три відповіді правильні.

  3.  для отримання туристичної ліцензії керівник підприємства 
чи його заступник повинні мати:

а) спеціальну туристичну освіту або стаж практичної роботи в га
лузі не менше 3 років;

б) вищу освіту;
в) обов’язкову спеціальну вищу туристичну освіту;
г) стаж роботи в туризмі не менше п’яти років.
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  4.  Фахівців готельного господарства та туризму в україні го
тують:

а) у вищих учбових закладах;
б) у професійнотехнічних училищах і ліцеях;
в) у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;
г) у технікумах і коледжах.

  5.  замкнений  готельний  цикл  обслуговування  клієнтів  скла
дається із таких етапів:

а) резервування та реєстрації гостя; 
б) попередньої оплати, розміщення та надання й інших додатко

вих готельних послуг;
в) приймання гостя та організації його виїзду;
г) усі три відповіді правильні.

Література [2; 12; 14; 19; 27; 39; 40; 49; 54; 56]

Змістовий модуль ІІІ. Сучасна глобалізація економіки та 
управління туристичним і готельним 
бізнесом

Тема 9. глобалізація туризму як важливий чинник 
глобалізації світової економіки. ліцензування, 
сертифікація, стандартизація та звітність у 
туристичному і готельному бізнесі

Всесвітній характер туристичних і готельних послуг. Транснаціо
нальні корпорації у готельному й туристичному бізнесі. Їх вплив на 
національні економіки країн з розвиненими туризмом і готельним 
господарством. 

Провідні міжнародні організації галузевого характеру. Рух і про
фесійний розвиток персоналу. Плинність кад рів. Підготовка, пере
підготовка, підвищення кваліфікації персоналу провідних міжна
родних туристичних компаній та готельних мереж.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. Культура управлінської праці.
 3. Процес управлінської праці в готелі та туристичній фірмі.
 4. Принципи організації управлінської пра ці. 
 5. Основні чинники світової глобалізації.
 6. Провідні міжнародні організації з туризму та готельного бізнесу.
 7. ТНК у міжнародному туризмі.
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 8. ТНК у готельному бізнесі.
 9. Бізнесплан проекту розвитку готельного бізнесу та туризму.
 10. Сучасний стан конкуренції в готельному бізнесі.

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Світова економічна глобалізація.
 2.  Туризм як провідний чинник світової глобалізації.
 3. Роль готельного бізнесу в глобалізації третинного сектору економіки.
 4. Міжнародні компанії та ТНК. 
 5. Методи та стилі прийняття управлінських рішень у сучасному 

бізнесі.
 6. Процес прийняття управлінських рішень у туризмі.
 7. Механізація праці у сфері готельного бізнесу.
 8. Інформаційні джерела підтримки праці менеджера туристичної 

фірми.
 9. Сучасні джерела прискорення виконання замовлень і бронювань 

готельних послуг.
 10. Підвищення кваліфікації персоналу готельного господарства.

Тести для самоконтролю
  1.  сучасні готельні мережі характеризуються: 

а) наявністю кількох готелів однакового зіркового рівня в певній 
країні; 

б) наявністю низки готелів певних категорій, що надають анало
гічні послуги у різних країнах;

в) тим, що усі готелі мають однакову кількість “зірок”, незалежно 
від країни їх розташування;

г) тим, що вони надають однаковий рівень послуг у межах кожної 
країни. 

  2.  для створення команди, що ефективно працюватиме на ви
конання поставлених цілей фірмитуроператора:

а) слід добирати фахівців за рекомендаціями;
б) немає принципового значення;
в) слід добирати талановиту молодь; 
г) доцільно використати допомогу практичного психолога. 

  3.  власний вебсайт сучасної  готельної мережі — це  її візитна 
картка, перед створенням якої необхідно:

а) виробити чітку маркетингову концепцію самого підприємства, 
звірити плани його розвитку на найближчі п’ять років, визначи
ти пріоритети, знайти хороших розробників вебсайта;
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б) знайти кваліфікованих майстрів із створення цього продукту;
в) забезпечити наступне регулярне оновлення сайта силами пра

цівників своєї фірми або кваліфікованими фахівцями фірми
провайдера;

г) правильної відповіді немає.

  4.  добір персоналу для міжнародних туристичних і готельних 
підприємств може здійснюватися:

а) кадровим агентством;
б) працівниками кадрової служби самого підприємства;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильної відповіді немає.

  5.  для  отримання  персоналу  вищої  кваліфікації  на  підприємс
твах готельного бізнесу здійснюють його:

а) підготовку;
б) перепідготовку;
в) підвищення кваліфікації;
г) усі три відповіді правильні.

Література [9; 13; 14; 17; 26; 27; 33; 47; 53; 58]

Тема 10. договірні відносини в туристичному та готельному 
бізнесі. вектори перспективного розвитку світових 
ринків туристичного та готельного бізнесу.  
україна і туризм у ХХі ст.

Міжнародні контракти щодо надання послуг. Регулювання ГАТС.
Пошук міжнародного партнера в туристичному бізнесі. Між

народні ярмарки та виставки. Інтернет. Міжнародні довідники на 
паперових та електронних носіях.

Роль інфраструктури туризму в його регіональному розвитку. 
Сучасні тенденції розвитку готельного господарства: укрупнення 
готелів та готельних мереж і зростання кількості дрібних приватних 
закладів гостинності.

Перспективи розвитку вітчизняного туристичного бізнесу. Кон
ценція розвитку туризму та курортів в Україні у ХХІ ст. Проблеми 
підготовки готельного господарства до Євро 2012.

Теми рефератів
 1. Огляд наукових публікацій за темою заняття.
 2. ГАТС як складова сучасної СОТ.
 3. Міжнародні типові контракти ЗЕД.
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 4. Роль контракту на готельне обслуговування в діяльності закор
донного туроператора. 

 5. Міжнародні ярмарки та виставки.
 6. Вплив туристичної інфраструктури на регіональний розвиток 

цього виду послуг.
 7. Місце України у міжнародному туристичному процесі.
 8. Місце та роль дрібних підприємств у готельному бізнесі.
 9. Сучасний стан конкуренції в готельному бізнесі.
 10. Сучасні готельні мережі.

Контрольні питання та навчальні завдання
 1. Укладання контракту ЗЕД.
 2. Специфіка виконання міжнародного контракту щодо надання ту

ристичних послуг.
 3. Провідні міжнародні виставки з туризму та готельного господарс

тва.
 4. Курортна інфраструктура. 
 5. Сучасні джерела туристичної інформації.
 6. Використання Інтернет у туризмі.
 7. Ресурси Інтернет у сфері готельного бізнесу.
 8. Міжнародні інформаційні джерела підтримки праці менеджера 

туристичної фірми чи готелю.
 9. Місце приватного сектору житла в наданні послуг гостинності.
 10. Готельне господарство України та Євро 2012.

Тести для самоконтролю
  1.  міжнародні контракти щодо виконання послуг: 

а) регулюються Протоколом Генеральної асамблеї ООН; 
б) регулюються в рамках комплексу угод ГАТС;
в) підлягають обов’язковії реєстрації у ВТО;
г) гарантують однаковий рівень послуг у межах кожної країни. 

  2.  найважливішими міжнародними туристичними виставками 
для європейських туроператорів є:

а) Берлінська, Київська, Лондонська та Московська;
б) Мадридська, Майамська, Московська та Пекінська;
в) Берлінська, Міланська, Московська та Сіднейська; 
г) Берлінська, Лондонська, Мадридська та Міланська. 

  3.  вебсторінку сучасної туристичної фірми:
а) необхідно створити за допомогою хороших розробників та регу

лярно оновлювати розміщену на ній;
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б) слід розробити за допомогою кваліфікованих майстрів із ство
рення цього продукту;

в) можна створити своїми силами;
г) утримувати дорого та недоцільно.

  4.  у світовому туристичному процесі україна:
а) посідає помітне місце;
б) практично не представлена;
в) має значний нереалізований потенціал;
г) правильної відповіді немає.

  5.  для успішної підготовки до проведення європейської футболь
ної першості 2012 року наша країна повинна:

а) здійснити всебічну підготовку футболістів і тренерів;
б) збудувати новий центральний стадіон у Києві;
в) у Києві збудувати два нових мости;
г) реконструювати наявні чи побудувати нові стадіони, а також 

збудувати й модернізувати готелі в Києві, Львові, Донецьку, 
Дніпропетровську, Харкові, Одесі.

Література [1; 6; 8; 12; 18; 20; 27; 30; 37; 38; 44; 45; 54–57]

кРиТеРії  оцінювання  знань  сТуденТів  ПРи 
Підсумковому  конТРолі

Контроль знань із дисципліни “Ринок послуг готельного бізнесу 
та туризму” має два блоки планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів;
2) підсумковий контроль знань студентів.

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення 
дисципліни

Бали за результатами поточного контролю в сумі та за доданками,  
а також за результатами оцінювання письмової екзаменаційної робо
ти виставляються числом, кратним “5”.

Загальна підсумкова оцінка (в балах) — це сума балів за ре
зультати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 
виносяться на іспит. На іспиті студент повинен набрати не менше  
30 балів.

Підсумковий контроль знань із дисципліни здійснюють у формі 
письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких міс
тить три питання.
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Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диферен
ціацією в 20, 10, 0 балів.

№ 
з/п

Форма оцінювання 
знань

Кількість 
балів

Результат

1 Оцінювання поточної 
роботи в семестрі, в т. ч.:

від 0 до 40 
балів в т. ч.:

1.1 Виконання обов’язкових 
завдань:
а) систематичність 
та активність роботи 
протягом семестру
б) виконання завдань 
для самос тійного 
опрацювання

до 20 балів, 
з них:
а) до 10 балів
б) до 10 балів

1.2 Проходження 
модульного кон тролю 
знань

до 20 балів

2 Оцінювання письмової 
екзаме наційної роботи

від 0 до 60 
балів

Проходження підсум
кового контролю 
знань із дисципліни 
та одержання 
підсумкової оцінки

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється:
20  балів — якщо відповідь студента містить повне, розгорнуте, 

правильне та обґрунтоване викла дення матеріалу:
•	 виявляє при цьому високі знання усієї програми навчальної 

дисципліни, вміє користуватися різноманіт ними методами нау
кового аналізу суспільних і правових явищ, визначає їх харак
терні риси та особливості;

•	 відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, ро
зуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання 
відповідних тлумачень;

•	 знає назви і орієнтується у змісті передбачених програмою нор
мативноправових актів (для найважливіших — необхідно зна
ти рік їх прийняття);
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•	 вміє аналізувати змістовний матеріал, порівнює його з різними 
по глядами на цю проблему, робить самостійні висновки, форму
лює та аргументує власну точку зору;

•	 використовує, разом із теоретичним матеріалом, фактичні дані 
(стати стичні, результати судової практики та ін.), дає їм оцінку 
та вміє порівнювати;

•	 викладає логічно і граматично правильно;
10 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитан ня, 

але вона має хоча б один з таких недоліків:
•	 є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред мет 

запитання,
•	 є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту по

нять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно
правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

•	 не є аргументованою: не містить посилань на нормативнопра
вові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповід
них теорій, концепцій, наукових течій та ін.; недостатньо 
вико ристано дані юридичної практики, інший фактичний і ста
тистичний матеріал;

•	 свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
•	 викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить бага

то граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;
0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання: 
•	 відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання; 
•	 при відповіді допущені грубі змістовні помилки, які свідчать 

про відсутність знань у студента;
•	 їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати дум

ку та викласти її, незнання основних положень навчальної дис
ципліни.

Результат письмового іспиту складається із суми балів, одержаних 
за всі питання. У тому разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж  
у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту 
(тобто 0 балів).

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з ура
хуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапа
зоні від 0 до 40 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не 
більше 60 балів) за 100бальною системою з подальшим переведенням у 
традиційну систему за 4бальною шкалою та шкалою ЕСТS для фіксації 
оцінки в нормативних документах.
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Оцінка за баль
ною шкалою

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕСТS

85–100 5 (відмінно) А
80 4 (добре) В

65–75 С

60 3 (задовільно) D

50–55 Е

30–45 2 (незадовільно) з можливістю 
по вторного складання

FХ

0–25 2 (незадовільно) з обов’язковим 
по вторним вивченням дисципліни

F

Для реєстрації оцінки за шкалою ЕСТS в екзаменаційних відомостях 
вводиться спеціальна графа “Оцінка за шкалою ЕСТS”
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