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Назва курсу  Організація готельного господарства 
Адреса викладання 

курсу 

Дорошенка, 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму,  

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

24 Сфера обслуговування 
242 Туризм 

Викладачі курсу Пандяк Ігор григорович, к.г.н., доцент 
Контактна 

інформація 

викладачів 

PandyakIG@ukr.net  
https://Ihor.Pandyak@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

щосереди, 15:00-16:30 год. (Дорошенка, 41, ауд.7)  

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiya-hotelnoho-hospodarstva  
Інформація про курс Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація готельного 

господарства» є: ознайомити майбутніх фахівців туристичної індустрії з 
термінологією, понятійним апаратом готельного господарства і 
забезпечити його засвоєння; 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація готельного господарства» ‒ нормативна 
дисципліна зі спеціальності 242 «Туризм» для освітньої програми 
бакалавра, яка викладається в 5-му і 6-му семестрі в обсязі 5,5 кредитів 
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Організація готельного 
господарства» є формування у студентів – майбутніх фахівців 
туристичної індустрії узагальнюючого розуміння організації готельного 
господарства на світовому, національному та виробничому рівнях. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

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. 
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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 
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заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с. 

Тривалість курсу 165 год. 
Обсяг курсу 112 годин аудиторних занять. З них 64 годин лекцій, 48 годин 

практичних занять та 54 годин самостійної роботи. 
Очікувані 

результати навчання 

знати: 

- понятійний апарат діяльності у готельній сфері;  
- виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність 
технологічної системи виробництва у готельній сфері;  
- особливості організації  виробництва і типи закладів розміщення; 
- нормативно-правову базу індустрії гостинності; 
- функціональну організацію приміщень підприємств готельного 
господарства 
- сутність послуг гостинності в готельному господарстві; 
-  організацію і технологію обслуговування на житлових поверхах 
готельного підприємства; 
-  організацію і технологію роботи служб забезпечення і надання 
додаткових послуг у готельному підприємстві; 
- інвестиції у готельний бізнес та оцінку їх ефективності; 
-  організацію інформаційно - рекламного обслуговування у 
підприємствах готельного господарства. 
вміти: 

- використовувати основи організації в діяльності готельних 
підприємств;  
- уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері; 
- визначати характер нововведень у готельній сфері; 
- створювати організаційну структуру готельного підприємства; 
- раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у 
службах закладів розміщення готельного типу; 
- організовувати процес бронювання у готелях; 
- аналізувати і адекватно реагувати на ринок готельних послуг, конкурентів; 
-  організовувати кадрову роботу у закладах розміщення; 
- оцінювати і впроваджувати інновації, створювати оригінальний готельний 
продукт. 

Ключові слова Готельне господарство, організація, послуги, бізнес. 
Формат курсу Очний /заочний  

Теми Тема 1. Концепції гостинності. Місце готельного господарства у 
туристичній індустрії. 
Тема 2. Історія розвитку готельного господарства у світі та в Україні. 
Тема 3. Нормативно-правова база індустрії гостинності. 
Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельних підприємств. 
Тема 5. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного 
господарства. 
Тема 6. Класифікація засобів розміщення. 
Тема 7. Архітектура та інтер’єр в готельному господарстві. 
Тема 8. Основні чинники формування сучасного інтер’єру в готельних 
підприємствах. 
Тема 9. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 
господарства. 
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Тема 10. Організація приміщень житлової групи. 
Тема 11. Організація нежитлових груп приміщень підприємства 
готельного господарства. 
Тема 12. Культура обслуговування в готельних підприємствах. 
Тема 13. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. 
Тема 14. Організація роботи служби прийому та розміщення в готелі. 
Тема 15. Технологія обслуговування гостей службою прийому і 
розміщення. Тарифи на готельні послуги. 
Тема 16. Організація бронювання у готелях. 
Тема 17. Організація служби housekeeping у готелях. 
Тема 18. Технологія обслуговування гостей поверховою службою у 
готелях. 
Тема 19. Продукція індивідуального користування у готелях. 
Тема 20. Організація виїзду з готелю. 
Тема 21.  Організація пральні і хімчистки у готелях. 
Тема 22. Бізнес-центр (Business center) у готелях. Сервіс-бюро (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. 
Тема 24. Послуги інтерактивного і платного телебачення у готелях. 
Телекомунікаційні послуги у готелях. 
Тема 25. Служба безпеки у готелях. Технологія використання замкових 
систем у готелях. 
Тема 26. Організація та функції фінансово-комерційної та інженерно-
експлуатаційної служби у готелях. 
Тема 27. Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного 
обслуговування в готельному господарстві. 
Тема 28. Організація та функції кадрової служби у готелях 
Тема 29. Особливості організації та технології надання послуг з 
харчування у готелях 
Тема 30. Інвестиції у готельний бізнес та оцінка їх ефективності. 
Тема 31. Організація інформаційно - рекламного обслуговування в 
підприємстві готельного господарства. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит /комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох 
дисциплін (зокрема основ готельно-ресторанного господарства, 
організація ресторанного господарства, менеджменту організацій) 
достатніх для сприйняття категоріального апарату організації готельного 
господарства та конвенційного туризму, розуміння джерел. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, семінарське заняття, колаборативне навчання (форми 
– групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, 
дискусія, бесіда. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та 
програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 
операційних систем. 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 



 6

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 50. 
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

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. 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 
важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 
усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
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запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

екзамену. 

1. Головні історичні періоди і фактори розвитку готельної сфери. 
2. Виникнення перших закладів гостинності (ІV ст. до н.е. – V ст. н. е.).  
3. Формування спеціалізованих закладів розміщення (VІ ст. – ХV ст.). 
4. Розвиток готельної та ресторанної сфери у ХVІ – поч. ХХ ст. 
5. Сучасний розвиток світового готельного господарства. 
6. Історія розвитку готельної сфери в Україні. 
7. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в 
Україні. 
8. Модель та основні концепції гостинності. 
9. Сутність готельних послуг. Типи готельних послуг. 
10. Рівні готельного продукту пропоновані засобами розміщення. 
11. Рівні готельного продукту згідно очікувань клієнтів. 
12. Особливості готельних послуг. 
13. Типологія засобів розміщення згідно ВТО. 
14. Готелі та аналогічні засоби розміщення. 
15. Комерційні і соціальні засоби розміщення. 
16. Спеціалізовані і приватні засоби розміщення. 
17. Основні ознаки типології готельних підприємств. 
18. Особливості функціонування бізнес-готелів. 
19. Особливості функціонування конференц-готелів. 
20. Особливості функціонування готелів-апартаментів. 
21. Особливості функціонування транзит-готелів. 
22. Особливості функціонування курортних готелів. 
23. Особливості функціонування туристських готелів. 
24. Особливості функціонування хостелів. 
25. Особливості функціонування мотелів і кемпінгів. 
26. Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств. 
27. Системи класифікації готелів. 
28. Проблеми класифікації готельних підприємств у світовій туристичній 
індустрії. 
29. Система класифікації готелів у Франції. 
30. Система класифікації готелів у Німеччині. 
31. Система класифікації готелів у Великобританії. 
32. Система класифікації готелів у Греції. 
33. Система класифікації готелів у Іспанії. 
34. Система класифікації готелів у Італії. 
35. Класифікація готельних підприємств в Україні. 
36. Вимоги щодо готелів категорії «одна» зірка. 
37. Вимоги щодо готелів категорії «дві» зірки. 
38. Вимоги щодо готелів категорії «три» зірки. 
39. Вимоги щодо готелів категорії «чотири» зірки. 
40. Вимоги щодо готелів категорії «п’ять» зірок. 
41. Міжнародна класифікація готельних номерів. 
42. Основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів. 
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43. Головні типи планування споруд готелів. 
44. Головні типи приміщень у готелях. 
45. Структура та функціональна характеристика прилеглої до споруди 
готелю території. 
46. Функціональна і планувальна організація адміністративно-
господарських приміщень у готелях. 
47. Функціональна і планувальна організація приміщень вестибюльної 
групи у готелях. 
48. Функціональна і планувальна організація житлового поверху у 
готелях. 
49. Функціональна і планувальна організація житлового номера у 
готелях. 
50. Функціональна і планувальна організація приміщень громадського 
призначення у готелях. 
51. Приміщення розважального та інформаційно-пізнавального 
обслуговування. 
52. Змістовне значення понять “обслуговування”, “технологія 
обслуговування”, “послуга”, “гостинність”. 
53. Гостинність – один з фундаментальних принципів професійної 
діяльності у туристичній індустрії. 
54. Соціально-економічне значення у комплексі туристичної 
інфраструктури готельної індустрії. 
55. Організація і технологія обслуговування у готелях 
56. Технологічний цикл обслуговування клієнтів у готелях 
57. Організація та функції адміністративно-управлінської служби у 
готелях 
58. Організація і технологія обслуговування гостей службою бронювання 
59. Організація і технологія обслуговування гостей службою прийому і 
розміщення 
60. Використання електронних замкових систем у готелях 
61. Організація і технологія функціонування служби номерного фонду 
62. Організація і технологія функціонування служби обслуговування 
приміщень вестибюльної групи 
63. Організація та функції фінансово-комерційної служби у готелях 
64. Організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях 
65. Організація та функції кадрової служби у готелях 
66. Організація й управління службою громадського харчування у 
готелях 
67. Організація й технологія надання послуг з харчування у номерах 
готелю 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 
 
 
 
 


