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СЛУХАЛИ:  

Про затвердження тематики курсових проєктів (робіт) на 2020–2021 навчальний рік із 

дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», 

«Аналіз діяльності підприємств туризму», «Аналіз діяльності готельного підприємства», 

«Туристичні ресурси України», «Географія туризму України» та «Міжнародний туризм». 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Доктор географічних наук, професор Ільїн Леонід Володимирович, який відзначив, 

що тематика курсових проєктів, повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і 

практичним вимогам підготовки фахівця сфери туризму й індустрії гостинності. Доповідач 

зазначив, що теми курсових проєктів повинні щорічно оновлюватися і не повторюватися 

протягом останніх трьох років. Професор Ільїн Л. В. запропонував орієнтовану тематику 

курсових проєктів на 2020–2021 навчальний рік із дисциплін «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного господарства», «Аналіз діяльності підприємств 

туризму», «Аналіз діяльності готельного підприємства», «Туристичні ресурси України», 

«Географія туризму України» та «Міжнародний туризм» (додатки А.1–А.7). 

Кандидат географічних наук, доцент Єрко Ірина Володимирівна, яка 

запропонувала затвердити тематику курсових проєктів (робіт) на 2020–2021 навчальний рік 

із дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного 

господарства», «Аналіз діяльності підприємств туризму», «Аналіз діяльності готельного 

підприємства», «Туристичні ресурси України», «Географія туризму України» та 

«Міжнародний туризм». 
 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити тематику курсових робіт (проєктів) на 2020–2021 навчальний рік із 

дисциплін «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», 

«Аналіз діяльності підприємств туризму», «Аналіз діяльності готельного підприємства», 

«Туристичні ресурси України», «Географія туризму України» та «Міжнародний туризм». 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

Секретар         Пасічник М. П.  



Додаток А.1 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Тур Гламур»; 

2. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Maxx Travel»; 

3. Аналіз діяльності туристичного підприємства «OTi Tour»; 

4. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Акваторія»; 

5. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Файна»; 

6. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Млин пригод»; 

7. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Полтавській області; 

8. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Анамандрія»; 

9. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Соната»; 

10. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Екоплант ЛТД»; 

11. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Вінницькій області; 

12. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Надія»; 

13. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Запорізькій області; 

14. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Харківській області; 

15. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Сумській області; 

16. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Черкаській області; 

17. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Чернівецькій області; 

18. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Житомирській області; 

19. Аналіз діяльності туристичних підприємств у Херсонській області; 

20. Аналіз діяльності туристичного підприємства «ІФ-тур»; 

21. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Дана»; 

22. Аналіз діяльності туристичного підприємства «Адмірал-Тур». 

 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

 

Секретар         Пасічник М. П.  

 



Додаток А.2 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Аналіз діяльності готельного підприємства» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Аналіз діяльності готельного підприємства «Дон Кіхот» м. Нововолинськ; 

2. Застосування франчайзингових систем у готельному бізнесі України; 

3. Аналіз розвитку готельного бізнесу Волинської області; 

4. Аналіз організаційної структури управління готельним комплексом «Профспілковий» 

м. Луцьк; 

5. Аналіз діяльності готелю «Світязь» м. Луцьк; 

6. Організація культурно-масового обслуговування в ресторанно-готельному комплексі 

«Зелений гай» с. Копачівка; 

7. Аналіз організації оздоровчих заходів підприємством готельного типу «Nester-House» 

с. Світязь; 

8. Розробка маркетингової стратегії розвитку для рекреаційного комплексу «Срібні 

лелеки», м. Луцьк; 

9. Організація надання послуг у готельному комплексі «Україна» м. Луцьк; 

10. Маркетингове дослідження готелю «Версаль» м. Луцьк; 

11. Шляхи підвищення управління колективом в готелі на прикладі відпочинкового 

комплексу «Zagorod» с. Гірка Полонка; 

12. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності готельно-ресторанного 

комплексу «Patio di Fiori» м. Луцьк; 

13. Аналіз фінансової стійкості готельного і ресторанного підприємства; 

14. Особливості планування фінансової діяльності на прикладі готелю «Кедем» м. 

Луцьк; 

15. Оцінка ефективності основних напрямів комерційної діяльності готельно-

ресторанного комплексу «Острів» с. Озерце; 

16. Аналіз платоспроможності, ліквідності й ризику банкрутства готельного і 

ресторанного підприємства; 

17. Оцінка ефективності діяльності санаторно-курортного комплексу «Червона калина» 

с. Жобрин; 

18. Аналіз обсягу вироблених і реалізованих послуг підприємств готельного 

господарства; 

19. Аналіз обсягу вироблених і реалізованих послуг  закладу харчування; 

20. Аналіз обсягу вироблених і реалізованих послуг  санаторно-курортного закладу; 

21. Аналіз стану та використання основних засобів готельного підприємства; 

22. Аналіз стану та використання основних засобів ресторану; 

23. Аналіз використання трудових ресурсів готельного і ресторанного підприємства; 

24. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) готельного і ресторанного 

підприємства; 

25. Аналіз фінансових результатів діяльності готельного і ресторанного підприємства. 

 
Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

Секретар         Пасічник М. П.  



Додаток А.3 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Організація готельного господарства» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Історія розвитку готельних мереж. 

2. Світовий туризм і готельне господарство на сучасному етапі. 

3. Світовий досвід надання послуг гостинності в незвичайних засобах розміщення. 

4. Сучасні організаційно-правові форми засобів розміщення в Україні. 

5. Сутність та роль професійної етики і культури спілкування в діяльності підприємств 

готельного господарства. 

6. Шляхи впровадження анімаційних програм в готельному господарстві. 

7. Удосконалення методів створення художньої композиції для інтер’єрного простору 

приміщень готелю. 

8. Екологічна сертифікація засобів розміщення . 

9. Особливості організації праці в готельному підприємстві. 

10. Роль уніформи персоналу у формуванні іміджу готелю. 

11. Внутрішні стандарти обслуговування готельного підприємства. 

12. Удосконалення процесу інформаційного обслуговування на підприємстві 

готельного господарства.  

13. Особливості формування культури обслуговування на підприємствах готельного 

господарства. 

14. Автоматизація технологічних процесів підприємств готельного господарства. 

15. Шляхи впровадження закордонного досвіду щодо підвищення культури 

обслуговування в готельних підприємствах. 

16. Шляхи впровадження інноваційних дизайнерських рішень в інтер’єрі готельних 

підприємств. 

17. Архітектура та інтер’єр у підприємствах готельного господарства. 

18. Роль озеленення у формуванні іміджу готелю. 

19. Якість та культура надання послуг у підприємстві готельного господарства 

20. Основні умови і порядок сертифікації готельних господарств в Україні. 

21. Організація безпеки туристів у засобах розміщення. 

22. Організація роботи служби «guest relation» (туристичного обслуговування) у 

підприємствах готельного господарства курортного типу. 

23. Організація діяльності готелів з розвиненою інфраструктурою. 

24. Організація системи документообігу в готелі (на прикладі служби прийому і 

розміщення). 

 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

Секретар         Пасічник М. П.  



Додаток А.4 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Організація ресторанного господарства» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Стан інфраструктури ресторанного бізнесу м. Луцька; 

2. Організація діяльності концептуальних закладів ресторанного господарства (на 

прикладі ресторації «Курінь», м. Луцьк); 

3. Використання інноваційних технологій в організації виробництва закладів 

ресторанного господарства (на прикладі кафе «Pur-Pur», м. Луцьк).  

4. Раціональна організація виробничих процесів в закладі ресторанного господарства 

(на прикладі ресторану «Ліон», м. Луцьк); 

5. Аналіз виробничо-сервісної структури закладів ресторанного господарства (на 

прикладі ресторану «Піцерія Фелічіта», м. Луцьк);  

6. Організація контролю якості продукції в закладах ресторанного господарства (на 

прикладі ресторану «Café de Vino», м. Луцьк);  

7. Організація роботи кулінарного цеху (на прикладі ресторану «Брама», м. Луцьк); 

8. Організація роботи кондитерського цеху (на прикладі кафе «Театральний», м. 

Луцьк); 

9. Організація роботи цеху з виготовлення холодних страв і закусок (на прикладі 

ресторану «Корона Вітовта», м. Луцьк);  

10. Організація матеріально-технічного та продовольчого постачання закладу 

ресторанного господарства (на прикладі ресторану «Срібні лелеки», м. Луцьк);  

11. Особливості та структура процесу обслуговування споживачів (на прикладі 

ресторану «MOJO Family», м. Луцьк); 

12. Аналіз матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів (на 

прикладі ресторану «Fat Cat», м. Луцьк); 

13. Стилі дизайну закладів ресторанного господарства в м. Луцьку;  

14. Особливості подавання страв і напоїв у закладах ресторанного господарства (на 

прикладі ресторану «Карабас-Барабас», м. Луцьк); 

15. Організація харчування іноземних туристів (на прикладі готельно-ресторанного 

комплексу «NOBLE»);  

16. Особливості надання послуг харчування в санаторно-курортних закладах (на 

прикладі санаторію «Пролісок» с. Грем’яче);  

17. Особливості надання послуг харчування в курортних готелях (на прикладі 

комплексу сімейного відпочинку «Nester House» с. Світязь); 

18. Організація обслуговування комбінованих бенкетів (на прикладі рекреаційного 

комплексу «Рестпарк», с. Струмівка); 

19. Організація обслуговування дипломатичних прийомів (на прикладі ресторану 

готелю «Україна», м. Луцьк); 

20. Організація надання послуг з кейтерінгу (на прикладі рекреаційного комплексу 

«Рестпарк», с. Струмівка); 



21. Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства (на прикладі ресторану 

«Gosti», с. Брище); 

22. Особливості розвитку і формування національних ресторанів (на прикладі 

ресторації «Добра хата», с. Зміїнець); 

23. Впровадження інформаційних комп’ютерних технологій у ресторанному 

господарстві (на прикладі ресторану «Show Basilic», м. Луцьк).  

24. Організація технологічного процесу сервісного обслуговування (на прикладі 

ресторану «Бравий Швейк», м. Луцьк).  

25. Особливості організації роботи та обслуговування споживачів у мережевих 

ресторанах швидкого харчування (на прикладі ресторану «Пузата хата», м. Луцьк);  

26. Організація реалізації продукції ресторанного господарства (на прикладі кафе-

кав’ярні «Капучіно», м. Луцьк); 

27. Особливості інтр’єру кафе-кав’ярень міста Луцька; 

28. Організація надання послуг харчування мешканцям готельних комплексів (на 

прикладі готелю «Світязь», м. Луцьк);  

29. Забезпечення якості надання послуг харчування (на прикладі готельно-

ресторанного комплексу «Зелений Гай», с. Копачівка); 

30. Аналіз матеріально-технічної бази закладу ресторанного господарства (на прикладі 

піцерії «Дядя PIZZA», м. Луцьк). 

 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

Секретар         Пасічник М. П.  

 

 

 

 



Додаток А.5 

до протоколу № 3 

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Туристичні ресурси України» на 2020–2021 н. р. 

 

1. В’їзний туризм в Україні в умовах пандемії СOVID 19; 

2 . Розвиток спортивно-оздоровчого туризму України у умовах пандемії СOVID 19; 

3 . Внутрішній туризм в Україні : нові виклики і перспективи розвитку; 

4 . Гастрономічний туризм: стан та перспективи (на прикладі адміністративної області) 

(за виключенням Закарпатської, Львівської); 

5 . Оцінка рекреаційних ресурсів адміністративної області; 

6. Розвиток екстремального туризму (на прикладі рекреаційного району); 

7 . Ресурсний потенціал розвитку етнічного туризму (на прикладі адміністративної 

області); 

8 . Гомогенні рекреаційні ресурси (на прикладі рекреаційного району); 

9. Перспективи розвитку індустріального туризму в Україні; 

10. Перспективи розвитку мисливського туризму (на прикладі рекреаційного району); 

11. Гідрологічні рекреаційні ресурси, їх оцінювання і використання у сфері рекреації і 

туризму (на прикладі рекреаційного району); 

12. Народні промисли України та їх регіональні особливості. 

 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

 

Секретар         Пасічник М. П.  

 



Додаток А.6 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Географія туризму України» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Розвиток лікувального туризму на базі природно-рекреаційних ресурсів (на прикладі 

адміністративної області); 

2 . Розвиток ділового туризму Одеси, Дніпра; 

3 . Туристична інфраструктура адміністративної області (за вибором); 

4. Туристична індустрія міста (за вибором) (за викл. Києва, Львова; 

5. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму (на прикладі 

адміністративної області); 

6 . Гомогенні рекреаційні ресурси (на прикладі рекреаційного району); 

7. Ресурсний потенціал розвитку етнічного туризму (на прикладі адміністративної 

області); 

8. Стан та перспективи розвитку релігійного туризму (на прикладі адміністративної 

області); 

9. Брендинг міст (регіонів); 

10. Сучасні ІТ-технології в туризмі; 

11. Перспективи розвитку мисливського туризму (на прикладі рекреаційного району); 

12. Перспективи розвитку індустріального туризму в Україні; 

13. Гастрономічний туризм: стан та перспективи (на прикладі адміністративної 

області); 

14. Оцінка рекреаційних ресурсів адміністративної області; 

15. Географія готельного господарства в Україні (адміністративній області); 

16. Географія ресторанного господарства в Україні (адміністративній області); 

17. Розвиток екстремального туризму (на прикладі рекреаційного району); 

18. Стан та динаміка розвитку в’їзного туризму в Україні. 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

 

Секретар         Пасічник М. П.  



Додаток А.7 

до протоколу № 3  

засідання кафедри туризму та готельного господарства  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки від 02.10.2020 р. 

 

Тематика курсових робіт  

з дисципліни «Міжнародний туризм» на 2020–2021 н. р. 

 

1. Історія розвитку і концепція статистики міжнародного туризму.  

2. Особливості ринку міжнародного туризму.  

3. Світовий і регіональні ринки міжнародного туризму.  

4. Особливості та структура індустріїміжнародного туризму. 

5. Особливості маркетингу міжнародного туризму. 

6. Фактори розвитку міжнародного туризму.  

7. Сутність інформації та види інформаційних технологій у міжнародному туризмі. 

8. Види формальностей у міжнародному туризмі і державне регулювання туристичних 

формальностей.  

9. Функції міжнародного туризму в економіці країни. Значення і тенденції розвитку 

сучасного міжнародного туризму.  

10. Міжнародний туризм як засіб інтеграції України у європейський та світовий 

простір: динаміка та проблеми розвитку.  

11. Критерії вибору та розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по країнам світу  

12. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму.  

13. Процеси глобалізації у світовому туризмі.  

14. Міжнародні туристичні організації, їх функції. Дія в Україні 

15. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Європа.  

16. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Америка 

17. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Африки 

18. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Південно-

східна Азія 

19. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Австралія і 

Тихоокеанський регіон 

20. Регіональні особливості надання і споживання туристичних послуг: Близький Схід 

21. Особливості міжнаціонального спілкування в індустрії туризму  

22. Національні моделі організації міжнародного туризму (за окремими країнами і 

регіонами).  

23. Міжнароднийдосвідтуристськогоосвоєнняприроднихнаціональнихпарків. 

24. Маркетингова стратегія сучасних музейних технологій. 

25. Аналіз розвитку міжнародного туризму в обраному регіоні. 

 

 

Голова         проф. Ільїн Л. В. 

 

 

Секретар         Пасічник М. П.  


