
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 (Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Організація готельного господарства”) 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6  

Галузь знань 
24,  Сфера 

обслуговування  
 

Нормативна 
 
 

Модулів – 4 
Спеціальність 
242, Туризм 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
 

третій третій 
Курсова робота – не має Семестр 

Загальна кількість годин -
165  

П’ятий-шостий П’ятий-шостий 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3,5 
самостійної роботи 
студента – 1,65 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

64год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

48 год. 12 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

53 год. 133 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю:  
Залік, іспит Іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
для заочної форми навчання – 0,24  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів – майбутніх фахівців туристичної 
індустрії узагальнюючого розуміння організації готельного господарства на світовому, 
національному та виробничому рівнях. 

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців туристичної індустрії з термінологією, 
понятійним апаратом готельного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; 
сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у 
сфері готельного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і 
використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства 
готельної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-
дослідній роботі. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
   знати: понятійний апарат діяльності у готельній сфері; виробничі можливості, виробничу 
функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній сфері; 



 вміти: використовувати основи організації в діяльності готельних підприємств; уміти 
проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері; визначати характер нововведень 
у готельній сфері. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Концепції гостинності. Місце готельного господарства у туристичній індустрії. 

Сфера гостинності, її структура, соціально-економічна роль. Методологічні підходи щодо 

розуміння предмету сфери гостинності. Основні концепції гостинності. Місце готельного 

господарства у туристичній індустрії. 

 

Тема 2. Історія розвитку готельного господарства у світі та в Україні. 

Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період татаро-монгольського 

іга та визвольний війн стародавньої Русі. Початок розвитку засобів розміщення «ямб», 

«ямів», значення «Ямського наказу» для організації «ямів», постоялий і гостинних дворів 

«Чумацький шлях». 

Розвиток готельного господарства України як одному із основних центрів торговельних 

шляхів, що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, Туреччини, 

Греції, країн Східної та Західної Європи. 

Основні напрями удосконалення організації роботи готельного господарства України. 

 

Тема 3. Нормативно-правова база індустрії гостинності. 

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні. 

Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні галузі туризму, порядок розробки, 

затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. Значення та основи 

функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації 

взаємозамінності, розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної 

стандартизації, положення випереджувальної стандартизації. 

Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-технічних та 

інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), стандарти 

підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні; на продукцію і послуги ;на процеси; 

методи контролю; (випробувань, вимірювань, аналізу), інформаційні показники стандарту. 

 

Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства. 

Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, рівень комфорту, місткість номерного 

фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість діяльності, тривалість перебування 

гостей. 



Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцезнаходження, основне 

призначення, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий 

контингент, місткість, мета подорожі. 

Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні вимоги до готелів: 

умови для ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. 

 

Тема 5. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. 

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства 

в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн. 

Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених секретаріатом ВТО в 

1989 р.: до навколишньої території, будівель, якості устаткування і обладнання, організації 

номерного фонду, громадських і допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. 

Причини необхідності в класифікації готельного господарств. 

Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її наступного 

проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. 

 

Тема 6. Класифікація засобів розміщення. 

Засоби розміщення – складова частина інфраструктури туризму. Терміни „засіб розміщення”, 

„тип засобу розміщення”, „готель”, “мотель”, “кемпінг” та їх визначення. 

Структура сучасного ринку засобів розміщення: основні і додаткові, традиційні і нові 

готельні та туристичні комплекси, їх види і характеристика. Структурні зміни в готельному 

господарстві; нова ринкова стратегія виробників послуг. 

Історичні підходи до класифікації підприємств готельного господарства. Нормативно-

правова база класифікації засобів розміщення. 

Основні критерії класифікації засобів розміщення. Класифікація засобів розміщення за 

рівнем комфорту. Поняття комфорту, види і рівень комфорту. Класифікація готелів за рівнем 

комфорту в Україні. 

Характеристика основних типів засобів розміщення. Характеристика підприємств готельного 

господарства для відпочинку. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств 

готельного господарства. 

 

Змістовий модуль 2. Архітектура, інтер’єр в готельному господарстві. Організація 

приміщень підприємств готельного господарства. 



Тема 7. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві. 

Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, 

ландшафтна архітектора, антропогенний ландшафт, інтер’єр. 

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єр в приміщенням 

засобів розміщення. 

Інтер’єр як художня композиція. Основні методи створення художньої композиції, що 

застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність 

підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття 

простору. 

 

Тема 8. Основні чинники формування сучасного інтер’єру підприємства готельного 

господарства. 

Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного господарства. 

Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від 

планової організації зон та інтер’єру готельних номерів. 

Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру, 

композиційне поєднання форм і розмірів компонентів інтер’єру. 

Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій із зелених 

рослин. Особливості догляду за зеленими насадженнями у приміщеннях. Колір та його 

спектральні особливості. Кольорові рішення в інтер’єрі приміщень. «Закони контрастів» та 

класифікація кольорів за їх психологічним впливом на людину. 

Аналіз впливу природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку площини, 

принципи поглинання та виділення контрастних тонів. 

Оздоблюючи матеріали, їх фактурні характеристики, що впливають на візуальне сприйняття 

кольору. 

 

Тема 9. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства. 

Склад і кількість приміщень будь-якого засобу розміщення залежить від його типу і 

місткості. 

Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної 

організації приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень 

готельного господарства на групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського 

призначення; господарського і складського призначення;культурно-масового та спортивно-

рекреаційного обслуговування. Склад приміщень залежно від груп та їх основне 

призначення: приміщення житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення 

вестибульної групи; приміщення ресторанного господарство; приміщення господарського і 



складського призначення; приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування. 

 

Тема 10. Організація приміщень житлової групи. 

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового 

помешкання. Основні елементи номера. Типи номерів. Характеристика різних типів номерів. 

Основні вимоги до організації номерного фонду. Приміщення для побутового 

обслуговування, їх основне призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс 

приміщень, що надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого 

персоналу, приміщення для притирального інвентарю, санвузол для персоналу. Коридори – 

важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол – поверховий 

комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти організації холів залежно від 

функціонального призначення. 

Принцип пропорційності розподілу загальної площі номера між приміщеннями різного 

призначення. 

Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, їх просторова організація залежно 

від кількості функціональних зон. 

 

Тема 11. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного 

господарства. 

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень адміністрації готельного 

господарства, їх розташування. Використання сучасного обладнання для проведення нарад, 

зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. Побутові приміщення для обслуговуючого 

персоналу готельного господарства, їх призначення, обладнання і вимоги до організації. 

Організація приміщень вестибюльної групи. Характеристика основних функцій, приміщень 

вестибюльної групи та їх зонування. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних 

комунікацій. Організація і обладнання приміщень вестибюльної групи. 

Приміщення господарського і складського призначення, їх склад. 

Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства: 

перукарні, пункти дрібного ремонту речей, медичний пункт та ін. Основне призначення 

приміщень, їх організація, обладнання та розміщення. 

Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Організація і 

обладнання приміщень культурно-масового призначення. Приміщення спортивно-

рекреаційного обслуговування в межах будівлі готельного господарства і прилеглій до нього 

території. 

 



Змістовий модуль 3. Організація і технологія обслуговування на житлових поверхах 

готельного підприємства. 

Тема 12. Культура обслуговування в готельних підприємствах. 

Суть психології обслуговування в готельному господарстві. Основні принципи спілкування 

персоналу з проживаючими готелю. Поняття „культура”. Основні етичні вимоги до 

працівників готельної індустрії. Мовний етикет. Телефонний етикет. Стиль обслуговування 

гостей. Основні правила ведення телефонних переговорів. Вимоги, які висуваються до 

зовнішнього вигляду та особовій гігієні персоналу готелю. 

 

Тема 13. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. 

Сутність детермінант сфери послуг: послуга, соціально-культурні послуги, матеріальні, 

нематеріальні послуги, процес обслуговування. Модель гостинності «гість – послуга – 

середовище гостинності». 

Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному господарстві. 

Характеристика етапів надання послуги і забезпечення необхідними ресурсами, 

технологічний процес виконання, контроль, випробування, прийняття, оцінка, процес 

обслуговування. Види послуг, що надаються готельним господарством. Розширення 

структури послуг у готельному господарстві за рахунок задоволення різних потреб туристів. 

 

Тема 14. Організація роботи служби прийому та розміщення в готелі. 

Структура і функції служби приймання та обслуговування в готелі. Кадровий склад служби. 

Організація роботи служби приймання та обслуговування. Принципи організації роботи 

працівників служби. Кваліфікаційні характеристики працівників СПО. Посадові обов’язки 

працівників СПО. 

 

Тема 15. Технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення. Тарифи на 

готельні послуги 

Зустріч гостей. Послуги трансферу. Оформлення поселення на рецепції. Визначення номера. 

Супровід у номер. Інформація про додаткові послуги. Поняття про тарифи, їх формування. 

Типи тарифів. Форми оплати за послуги у готелях. 

 

Тема 16. Організація бронювання у готелях. 

Значення бронювання для гостей та готельних підприємств. Типи бронювання. Методи 

бронювання. Сучасні системи бронювання. Організація відділу з бронювання у готелях. 

Технологія бронювання номерів та послуг у готелях.  

 



Тема 17. Організація служби housekeeping у готелях. 

Роль служби у готелях. Особливості просторової та кадрової організації служби. Вимоги до 

штату працівників. Особливості організації, вимоги та щоденна організація менеджера 

служби housekeeping. 

Функції поверхової служби: забезпечення обслуговування туристів в номерах, виконання 

санітарно-гігієнічних вимог по утриманню житлових приміщень, забезпечення належного 

рівня комфорту, надання побутових послуг тощо. 

 

Тема 18. Технологія обслуговування гостей поверховою службою у готелях. 

Технологічні операції та їх послідовність при здійсненні прибиральних робіт (за 

індивідуальною чи бригадною формами роботи покоївок). Види прибиральних робіт. 

Підготовка поверхів до заселення. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання житлових 

приміщень. Матеріали, механізми та інвентар, що застосовуються під час прибирання. 

Технологія здійснення прибирання житлової частини номеру. Технологія здійснення 

прибирання сан. вузлів. Техніка безпеки при проведенні прибирання. Дії персоналу готелю у 

випадках пожежі. Поведінка персоналу в екстремальних ситуаціях. 

 

Тема 19. Продукція індивідуального користування у готелях. 

Засоби індивідуального користування, предмети гостинності одноразового користування – 

важливий маркетинговий інструмент готелів. Типи та характеристика засобів 

індивідуального користування у готелях. 

 

Тема 20. Організація виїзду з готелю. 

Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у споживачів готельних послуг. 

Порядок складання актів на відшкодування збитків готельного майна і актів на збуті речі. 

Технологічний взаємозв’язок вестибульної і поверхової служб в питаннях заїзду і виїзду 

споживачів готельних послуг. 

Змістовий модуль 4. Організація і технологія роботи служб забезпечення і надання 

додаткових послуг у готельному підприємстві. 

Тема 21.  Організація пральні і хімчистки у готелях. 

Доцільність організації пральні і хімчистки у готелях. Просторова та кадрова організація 

пральні і хімчистки у готелях. Організація взаємодії зі службами у готелях. Зберігання та 

додаткові функції цього підрозділу у готелях. Обладнання та види прання і хімчистки. 

 

Тема 22. Бізнес-центр (Business center) у готелях. Сервіс-бюро (Service bureau) у готелях. 

Оздоровчий центр у готелях. 



Актуальність бізнес-центра у готелях. Розташування, обладнання, організація служби. Види 

послуг. Тарифи на послуги.  

Функції сервіс-бюро у готелях. Кадрова організація сервіс-бюро. Організація процесу 

надання послуг. Тарифи на послуги. 

Типи оздоровчих послуг. Обладнання, персонал, організація. 

 

Тема 23. Організація зберігання особистих речей гостей у готелях. Організація room-

service. Робота із загубленими речами у готелях. 

Актуальність, форми організації зберігання особистих речей у готелях. Організація, 

обладнання, умови, тарифи за послуги зберігання особистих речей у готелях. Структура 

послуг, значення room-service, організація, підрозділи з організації, структура персоналу, 

обладнання, режим роботи служб. 

Організація роботи із загубленими речами у готелях. Оформлення та види документації 

щодо загублених речей у готелях, зберігання повернених речей. 

 

Тема 24. Послуги інтерактивного і платного телебачення у готелях. Телекомунікаційні 

послуги у готелях. 

Особливості організації послуг інтерактивного і платного телебачення у готелях. Види 

послуг, обладнання, обслуговування, тарифи. Можливості інтерактивного телебачення, 

вплив на організацію і економію ресурсів готелю. 

 

Тема 25. Служба безпеки у готелях. Технологія використання замкових систем у 

готелях. 

Особливості організації служби безпеки у готелях. Структура, обладнання системи безпеки, 

персонал залучений до системи безпеки. Еволюція, типи замкових систем. Сучасні замкові 

системи. Організація роботи з ключами у системі безпеки готелів.  

 

Тема 26. Організація та функції фінансово-комерційної та інженерно-експлуатаційної 

служби у готелях. 

Основні функції, структура організації, структура персоналу, вимоги щодо персоналу, 

просторова організація службових приміщень, взаємодія з іншими підрозділами готелю. 

 
Тема 27. Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в 

готельному господарстві. 

Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної експлуатації їх. Облік 

витрат води і шляхи її економії. Каналізація. Вимоги до системи каналізації. Користування 

внутрішніми каналізаційними обладнаннями мешканцями готелів і персоналом. Опалення. 



Призначення і обладнання. Схеми систем опалення. Регулювання системи опалення і шляхи 

економії тепла. Вентиляція. Система вентиляції: природна, організована і неорганізована. 

Огляд і регулювання систем вентиляції. Приміщення і експлуатація кондиціювання повітря. 

Сміттєпроводи на підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його 

експлуатація. Пилоприбирання. Обладнання систем центрального пилоприбирання. Побутові 

пилососи. Підлогомийні і підлогонатиральні машини. Ліфти та ескалатори, їх розміщення в 

готельному господарстві і експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. 

Засоби внутрішнього зв’язку в готельних господарствах. Радіофікація і телебачення, засоби 

пожежної і охоронної сигналізації, сигналізація служби прийому і розміщення, 

диспетчерська служба та інше. 

 

Тема 28. Організація та функції кадрової служби у готелях. 

Функції кадрової служби у готелях. Структура служби, її організація згідно функціональних 

характеристик готелю. Роль менеджерів служб в організації кадрової роботи у готелях. 

Організація прийому, підготовки та співпраці з персоналом готелів служби. Мотивація 

роботи персоналу готелів службою. 

 

Тема 29. Особливості організації та технології надання послуг з харчування у готелях. 

Типи закладів харчування у готелях, вимоги стандартів щодо організації послуг харчування, 

ефективність роботи служби. Просторова, кадрова організація, режим роботи служби. 

Організація роботи служби в номерах, у вестибулі, інших приміщеннях готелю. 

Обслуговування гостей та відвідувачів готелю.  

 

Тема 30. Інвестиції у готельний бізнес та оцінка їх ефективності. 

Інвестиційна привабливість готельного бізнесу. Чинники інвестиційної привабливості 

готелів. Розробка та врахування основних складових бізнес-плану для інвестування у 

готельний бізнес. Ризики інвестування у готельний бізнес. Проблеми інвестиційної 

привабливості готелів в Україні. 

 

Тема 31. Організація інформаційно - рекламного обслуговування в підприємстві 

готельного господарства. 

Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного сервісу. Поняття 

інформаційних ресурсів. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного 

господарства: організація комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих 

місць працівників служби; організація розповсюдження інформаційних матеріалів серед 

гостей; системою оновлення інформаційної бази. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усь
ого  

у тому числі Усьо
го  

у тому числі 
л п лаб інд ср л п ла

б 
інд с

р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи розвитку готельного господарства. 

Тема 1. Концепції 
гостинності. Місце 
готельного 
господарства у 
туристичній індустрії 

5 2 1   2 5,5 1 0,5   4 

Тема 2. Історія 
розвитку готельного 
господарства у світі та 
в Україні 

8 4 2   2 5,5 1 0,5   4 

Тема 3. Нормативно-
правова база індустрії 
гостинності 

6 2 2   2 5,5 1 0,5   4 

Тема 4. Фактори, що 
впливають на 
типізацію готельних 
підприємств 

5 2 1   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 5. Сучасний 
підхід до класифікації 
підприємств 
готельного 
господарства 

5 2 1   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 6. Класифікація 
засобів розміщення 

6 2 2   2 5,5 1 0,5   4 

Разом за змістовим 
модулем 1. 

35 14 9   12 31,5 5 2,5   24 

Змістовий модуль 2. Архітектура, інтер’єр в готельному господарстві. Організація 
приміщень підприємств готельного господарства 

Тема 7. Архітектура та 
інтер’єр в готельному 
господарстві 

5 2 1   2 5,5 1 0,5   4 

Тема 8. Основні 
чинники формування 
сучасного інтер’єру в 
готельних 
підприємствах 

5 2 1   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 9. 
Функціональна 
організація приміщень 
підприємств 
готельного 
господарства 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 10. Організація 
приміщень житлової 

4 2 1   1 5,75 0,5 0,2
5 

  5 



групи 
Тема 11. Організація 
нежитлових груп 
приміщень 
підприємства 
готельного 
господарства 

4 2 1   1 4,75 0,5 0,2
5 

  5 

Разом за змістовим 
модулем 2 

24 10 6   8 26,5 3 1,5   22 

Змістовий модуль 3. Організація і технологія обслуговування на житлових поверхах 
готельного підприємства. 

Тема 12. Культура 
обслуговування в 
готельних 
підприємствах. 

6 2 2   2 5,75 0,5 0,5   5 

Тема 13. Сутність 
послуг гостинності в 
готельному 
господарстві. 

4 2 1   1 6 0,5 0,5   5 

Тема 14. Організація 
роботи служби 
прийому та 
розміщення в готелі. 

6 2 2   2 6 0,5 0,5   5 

Тема 15. Технологія 
обслуговування 
гостей службою 
прийому і 
розміщення. Тарифи 
на готельні послуги 

6 2 2   2 6 0,5 0,5   5 

Тема 16. Організація 
бронювання у готелях. 

4 2 1   1 6 0,5 0,5   5 

Тема 17. Організація 
служби housekeeping у 
готелях. 

4 2 1   1 6 0,5 0,5   5 

Тема 18. Технологія 
обслуговування 
гостей поверховою 
службою у готелях. 

6 2 2   2 6,5 1 0,5   5 

Тема 19. Продукція 
індивідуального 
користування у 
готелях. 

6 2 2   2 5 0,5 0,5   4 

Тема 20. Організація 
виїзду з готелю. 

6 2 2   2 5 0,5 0,5   4 

Разом за змістовим 
модулем 3 

48 18 15   15 52,5 5 4,5   43 

Змістовий модуль 4. Організація і технологія роботи служб забезпечення і надання 
додаткових послуг у готельному підприємстві. 

Тема 21.  Організація 
пральні і хімчистки у 
готелях. 

4 2 1   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 22. Бізнес-центр 
(Business center) у 
готелях. Сервіс-бюро 

6 2 2   2 5,5 1 0,5   4 



(Service bureau) у 
готелях. Оздоровчий 
центр у готелях. 
Тема 23. Організація 
зберігання особистих 
речей гостей у 
готелях. Організація 
room-service. Робота із 
загубленими речами у 
готелях. 

4 2 1   1 5,5 1 0,5   4 

Тема 24. Послуги 
інтерактивного і 
платного телебачення 
у готелях. 
Телекомунікаційні 
послуги у готелях. 

4 2 1   1 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 25. Служба 
безпеки у готелях. 
Технологія 
використання 
замкових систем у 
готелях. 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 26. Організація 
та функції фінансово-
комерційної та 
інженерно-
експлуатаційної 
служби у готелях. 

4 2 1   1 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 27. Організація 
санітарно-технічного 
й інженерно-
технічного 
обслуговування в 
готельному 
господарстві. 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 28. Організація 
та функції кадрової 
служби у готелях. 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 29. Особливості 
організації та 
технології надання 
послуг з харчування у 
готелях. 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 30. Інвестиції у 
готельний бізнес та 
оцінка їх 
ефективності. 

6 2 2   2 4,75 0,5 0,2
5 

  4 

Тема 31. Організація 
інформаційно - 
рекламного 
обслуговування в 
підприємстві 
готельного 
господарства. 

6 2 2   2 5,25 1 0,2
5 

  4 



Разом – зм. модуль 4. 58 22 18   18 54,5 7 3,5   44 

Усього годин  
165 64 48   53 165 20 12   133 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні принципи гостинності. Значення і завдання закладів 
гостинності. Основні історичні етапи розвитку гостинності у світі. 
Історія розвитку сфери гостинності в Україні. Сучасний стан і 
тенденції розвитку сфери гостинності в Україні. 

2 

2 Модель та основні концепції гостинності. Сутність готельних послуг, 
основні типи послуг у готелях. Типологія готельних підприємств. 
Засоби розміщення готельного типу. 

4 

3 Класифікація готельних підприємств. Проблема класифікації 
готельних підприємств у світовій туристичній індустрії. 
Класифікація готелів у країнах світу. 

4 

4 Поняття та особливості якості готельних послуг. Механізм 
управління якістю послуг у готелях. Нормативно-правові та 
нормативно-експлуатаційні основи державного регулювання якості 
послуг у готельній сфері України. Стандартизація якості готельних 
послуг. Сертифікація готельних послуг. 

4 

5 Вимоги до обслуговуючого персоналу у готелях: професійність, 
толерантність, компетентність, комунікабельність, мобільність.  

4 

6 Основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів. 
Основні типи планування споруд готелів. Головні типи приміщень у 
готелях. 

2 

7 Якість обслуговування у сфері гостинності. Чинники формування 
якості готельних послуг. Управління якістю готельних послуг. Роль 
інновацій у якості готельних послуг.  

4 

8 Архітектурно-планувальна організація споруд готелів 2 
9 Технологічний цикл обслуговування у готелях. Технологія і 

організація обслуговування гостей основними службами у готелях  
2 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Геопросторова та функціонально-структурна організація сфери 
гостинності в Україні. 

2 

2 Основні типи готельних підприємств. 2 
3 Аналіз схеми типології засобів розміщення. Зарубіжний та 

вітчизняний підходи у типології засобів розміщення. 
2 

4 Вимоги до обслуговуючого персоналу у сфері гостинності. 4 
5 Структура організації готельних підприємств. Служби у готелях. 4 
6 Технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення 

Реєстрація, нові прогресивні методи реєстрації.  Методи оплати за 
проживання. 

4 

7 Бронювання місць у готелях. Використання персональних ЕОМ при 
бронюванні, прийомі та обслуговуванні гостей. Використання 
електронних замкових систем у готелях. 

2 

                                                                                                         
7. Теми лабораторних  занять 



У навчальній програмі лабораторні заняття не заплановані. 
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні історичні типи засобів розміщення в Україні. 6 
2 Міжнародні готельні професійні організації. Корпоративні форми 

організації у готельній сфері. 
6 

3 Типи послуг у готелях. 7 
4 Засоби розміщення готельного типу у світовому досвіді. 7 
5 Нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи 

державного регулювання якості готельних послуг в Україні. 
7 

6 Спеціальні типи тарифів на готельні послуги у світовому досвіді. 7 
7 Типи споруд та приміщень у готелях та інших засобах розміщення 

готельного типу. 
7 

8 Технологічний цикл обслуговування у готелях. Технологія і 
організація обслуговування гостей основними службами у готелях 

6 

 Разом  53 
 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Немає. 

                                                                                                    
10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (залік) 

Сума  

Змістовний модуль 1 - 100 
М  П 1 - 2 С 1 - 3  М  П 3 - 4 С 4-6  

10 20 20 50 10 20 20 50 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовний модуль 2 50 100 

М  П 5 - 6 С 7 - 8  М  П 7  С 9  

10 6 9 25 10 6 9 25 

 
П 1, П 2….П 4 – теми практичних робіт, 
С 1, С 2…..С 4 – теми семінарських занять. 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 



� при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

   
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

   

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 
не зараховано (без 
права перездачі) 

 
 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 
 

11. Методичне забезпечення 

Базова література до теми: 

1.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. 
пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с. 
2.Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- 
К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с. 
3.Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 2005. - 408 с 
4.Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник 
для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с. 
5.Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; 
Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с. 
6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с 

Додаткова література: 

1.Байлик С.И.Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, 
Альтепрес, 2001.-208 с. 

2.В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. 
К., 2006 



3.Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: 
Фенікс, 2003. 
4.Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 
2005 
5.Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. 
Юнити. М., 2006 
6.Журнал «Гостиничное дело» 
7.Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес» 
8.Журнал «Отел`єр» 
9.Журнал «Отель» 
10. Журнал «Туризм и курортное дело» 
11. Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое 
издание, 2002. – 368 с. 
12. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000. 
13. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002 
14. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. 
– М. 2001 
15. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. 
Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с. 
16. Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 
тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с. 
17. Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. 
Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с. 
18. Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-
352 с. 
19. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – 
М.: 2000. 
20. Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. 
Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с. 
21. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. 
Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с. 
22. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 
2002. 
23. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000 
24. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства.-
м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с. 
25. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. 
Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


