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Готельно-ресторанний бізнес є основною 
складовою туристичної галузі нашої

держави. 
У сучасних умовах постійно зростає

інтерес до індустрії гостинності, зокрема
до готельно-ресторанного бізнесу. 

Сфера послуг постійно потребує нових
кадрів.

Пропонуємо Вам ознайомитись з 
надходженнями до фонду бібліотеки за 

цією темою. 



Архипов В. В. Барное дело. Технология продукции и 
обслуживание в барах : учеб. пособие / В. В. Архипов, 
Е. И. Иванникова. - Киев : Центр учеб. лит., 2019. 
- 239, [1] с. : рис.

Посібник містить основні
відомості про класифікацію
барів, порядок підготовки

бару до прийому відвідувачів, 
вимоги до персоналу щодо
обслуговування відвідувачів, 

класифікацію базових
алкогольних та 

безалкогольних напоїв. 
Розглянуті основні методи

та особливості приготування
коктейлів та інших напоїв у 
барі, способи їх оформлення

та подачі.



Архіпов В. В. Організація
обслуговування у закладах 
ресторанного господарства
: навч. посіб. для студентів
вищ. навч. закл. / 
В. В. Архіпов. - 3-тє вид. -
Київ : Центр учб. літ., 
2021. - 341с.

У посібнику розкрито сутність
організації процесу обслуговування в 

закладах ресторанногого господарства
різних типів і класів та дана 

характеристика матеріально-
технічної бази як необхідної її

передумови. Висвітлені основні правила 
подавання страв і напоїв, культури їх

споживання. 



Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, 
технологія і управління якістю продукції в 
сучасному ресторані : навч. посіб. для студентів
вищ. навч. закл. / В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - Київ : 
Центр учб. літ., 2021. - 382 с.

У навчальному посібнику
подані характеристика 
продукції ресторанного 
господарства, вимоги до 

якості й безпеки сировини й 
готової продукції, 

особливості приготування
ресторанної продукції, 

таварознавча
характеристика продуктів

харчування, питання
керування якістю. 



Архипов В. В. Барное дело. Технология продукции и 
обслуживание в барах : учеб. пособие / В. В. Архипов, 
Е. И. Иванникова. - Киев : Центр учеб. лит., 2019. 
- 239, [1] с. : рис. 

Розглянуті основні методи та особливості приготування
коктейлів та інших напоїв у барі, способи їх оформлення та 

подачі, основні відомості про класифікацію барів, порядок 
підготовки бару до прийому відвідувачів, класифікацію базових

алкогольних та безалкогольних напоїв. 



Бондарь К. Л. Бары и рестораны: 
организация облуживания / 

К. Л. Бондарь, Р. С. Коваленко. - Киев 
: Сварог, 2019. - 320 с.

Розглядається класифікація ресторанів та барів, 
питання організації їх роботи, посадові обов'язки та 
професійна етика працівника, вимоги до виробничих

та торгівельних приміщень тощо.



Бухгалтерський облік в торгівлі
та ресторанному господарстві
: навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Г. В. Блакита, 
І. О. Гладій, О. М. Дзюба, 

О. Т. Бровко. - Київ : Центр 
учб. літ., 2021. - 288 с.

Видання надає змогу засвоїти
теоретичні основи з обліку господарських
операцій на підприємствах торгівлі та 

ресторанного господарства, набути 
практичних навичок відображення в 

обліку товарних операцій та 
результатів діяльності підприємств

торгівлі та ресторанного господарства. 



Гуць В. С. Технологічне устаткування готелів, 
готельних комплексів : підручник / В. С. Гуць, О. А. 
Коваль, В. А. Русавська. - Київ : Ліра-К, 2021. -
568 с.

У підручнику розглянуто
теоретичні та практичні

питання щодо
класифікації, будови, 
принципів роботи

обладнання готельної
індустрії. 



Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів, правових, нормативно-правових

та інших актів для закладів ресторанного 
господарства / авт.-уклад. О. В. Шалимінов. - 4-
те вид., перероб. та допов. - Київ : Арій, 2019. -

992 с.

Книга складається рецептур і 
таблиць із нормами витрат
сировини, виходу готової продукції, 
а також основні правові, 
нормативно-правові й інші акти, 
що регулюють діяльність суб'єктів
господарювання в галузі
ресторанного господарства.



Зубар Н. М. 
Логістика у 

ресторанному 
господарстві : 
навч. посіб. для 

студентів
вищ. навч. 

закл. / Н. М. 
Зубар, М. Ю. 
Григорак. -

Київ : Центр 
учб. літ., 

2021. - 308 
с.

Розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з 
управління матеріальними, сервісними, інформаційними та 

іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у 
закладах ресторанного господарства.



Іванова О. В. 
Санітарія та 
гігієна закладів
ресторанного 
господарства : 
підруч. для 
студ. вищ. 
навч. закл. / 
О. В. Іванова, 
Т. В. Капліна. 
- Суми : Унів. 
кн., 2012. -
398 с. : табл., 
рис. 

Висвітлені питання щодо організації санітарного режиму 
закладів ресторанного господарства, реалізації готової кулінарної
продукції, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості

харчових продуктів.



Інформаційні системи і технології в 
готельно-ресторанному та 
туристичному бізнесі : підруч. для 
студентів вищ. навч. закл. / 
М. М. Скопень [та ін.]. - Київ : 
Ліра-К, 2020. - 764 с.

Викладено сутність та характеристику інформаційних
систем і технологій, практикум розв'язування задач на 
платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого
(Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) 
програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем 
бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання
(Vitiana), а також інших систем.



Мальська М. П. Готельний бізнес: 
теорія і практика : підручник / 

М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; М-во 
освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., 

перероб. та допов. - Київ : Центр 
учб. літ., 2019. - 471 с.

У підручнику систематизовано виклад організаційних, 
управлінських та технологічних засад вивчення готельної

сфери. Послідовно розкрито питання еволюції сфери
гостинності, проаналізовано проблему типології та 
класифікації готельних підприємств та організації.



Міжнародний туризм  : навч. 
посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Т. В. Божидарнік
[та ін.]. - Київ : Центр учб. 

літ., 2021. - 308 с.

В підручнику розкриваються соціально-економічні формування
міжнародного туристичного ринку, основні аспекти
маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та 

перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні.



Мотузка К. Н. Английський язык для индустрии 
гостеприимства : учеб. пособие / К. Н. Мотузка, 
В. А. Терешко. - Киев : Сварог, 2021. - 190 с.

Посібник складається із 18 
уроків та додатків. Лексико-
граматичні вправи націлені на 

швидке та якісне
запам'ятовування професійних

термінів.



Неіленко С.  Кулінарна етнологія : 
навч. посіб. / Сергій Неіленко, 

Валентина Русавська. - Київ : Ліра-
К, 2020. - 612 с. 

Розглядається процес надання основних і додаткових послуг у 
закладах готельно-ресторанного господарства відповідно до 

релігійної належності, традицій харчування та гастрономічних
звичок іноземних туристів. 



Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: 
менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, 

Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. літ., 
2019. - 344 с.

В посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії
менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та 

їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. 



Обладнання закладів ресторанного господарства. 
Оцінка технічного рівня : навч. посіб. / 

О. В. Кузьмін, В. В. Кійко, Л. М. Акімова, 
С. М. Бондарчук. - Херсон : Олді-плюс, 2018. -

276 с.

У посібнику викладені основи кількісної оцінки технічного рівня
та якості обладнання, що використовується на підприємствах

ресторанного господарства. 



Організація готельно-ресторанної справи : навч. 
посіб. / за заг. ред. В. Я. Брича. - Київ : Ліра-К, 
2021. - 484 с.

У посібнику розкриті основні концепції організації
обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на 

основі теоретичних і практичних принципах організації
обслуговування гостей. 



Технологічне проектування підприємств
ресторанного господарства : навч. посіб. / 

П. П. Павленкова, Л. М. Тележенко, І. Р. Біленька, 
Н. А. Дзюба. - стер. вид. - Херсон : Олді-плюс, 

2021. - 312 с.

Навчальний посібник містить
методичні та практичні рекомендації з 

технологічного проектування
підприємств ресторанного 

господарства. 



Підготувала :
завідувач відділом обслуговування

Духновська Н. Г.
(кількість джерел : 19) 


